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APRESENTAÇÃO 

O VII Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades (CNHCS), ocorre 

anualmente na UFRN, campus Caicó, tem por objetivo reunir professores, pesquisadores e 

alunos de graduação e pós-graduação, dedicados aos estudos em História Cultural, além de 

profissionais e cidadãos com interesses nesta área. A História Cultural caracteriza-se por forte 

caráter interdisciplinar, o que favorece a diversificação das faces do CNHCS. O evento 

demonstra potencial no que tange a dar visibilidade às novas possibilidades da História, a partir 

de novos objetos de investigação bem como incentivar vinculações entre a pesquisa científica, 

a Educação e a divulgação do conhecimento científico. 

O Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades é atualmente o segundo maior 

com essa temática em nível nacional e, destacadamente, o maior evento da área de História, no 

Rio Grande do Norte. Nos anos anteriores, houve a participação de pesquisadores e acadêmicos 

de vários estados brasileiros (RN, CE, PI, SP, GO, PB, PE, SC, RS, PR, DF, ES, BA e RJ), de 

Portugal e também do México. Neste ano de 2017, a programação contará com importantes 

nomes tanto da História Cultural, quanto ligados as temáticas Corpo, Educação e Sociedade, 

título do VII CNHCS. 

 O evento, enquanto ação de extensão, se associa com a política de interiorização 

universitária proposta pelo Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN (PDI/ 2010-

2019) e articulação ao Plano de Cultura da UFRN – Mais Cultura Nas Universidades 

(MinC/MEC), em seus diversos programas. Em interação com outros Departamentos busca-se 

fomentar a acessibilidade, através da interpretação em LIBRAS (Departamento de 

Educação/CERES e CAENE) e tradução para língua estrangeira (Departamento de 

Letras/CERES). 

Dando continuidade as iniciativas da 6° Edição do VI Colóquio Nacional de Histórias 

Sertões: histórias e memórias, o evento busca as diversas discussões sobre uma temática 

específica, de modo a congregar a produção e esforços de pesquisa dos grupos de pesquisa em 

História, Cultura, Educação e Corpo, do Departamento de História do CERES (UFRN) e de 

outras faculdades brasileiras que procuram a desconstrução da visão estereotipada do ser 

sertanejo. A temática escolhida, Sertões: Corpo, Educação e Sociedade, tende a perspectiva de 

compartilhar diferentes experiências que permitam um rico debate sobre as múltiplas noções da 
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ideia de sertão iniciadas em 2016. Com isso, procura-se promover e desmontar os olhares 

estereotipados que nomeiam o sertão, em especial, o do semiárido nordestino como o lugar da 

seca, da fome, da miséria e da estagnação. Como no VI CNHCS, a 7° Edição do CNHCS deseja 

a desconstrução destes lugares, sem deixar de levar em conta também as perspectivas de 

permanências e descontinuidades históricas, da tradição, do moderno e do pós-moderno. 

Este ano a 7ª Edição do CNHCS homenageia novamente um artista seridoense, cuja tela 

foi escolhida para ser a base do material gráfico que compõem a identidade visual do evento. O 

artista cuja obra foi escolhida chama-se Iron Garcia e a obra, o autor intitulou como “cigarro de 

palha”. Iron Garcia nasceu em Jardim do Seridó/RN em 1976, mas morou desde a infância em 

um povoado no município de Parelhas/RN, chamado Cobra, mesmo local onde ainda hoje 

residem seus irmãos e pais. Desde criança Iron se interessou pelas Artes, inclusive, por 

influência materna já que a mãe do artista pintava quadros usando como tela pedaços de 

papelão, ou, produzia bonecos a partir do trabalho com folhas de milho e argila. Iron Garcia 

hoje é um artista que produz obras tanto através da pintura quanto da escultura, tendo, inclusive, 

sido o único artista potiguar a se destacar nestas duas categorias do Edital Chico Santeiro do 

RN, tendo vencido na categoria "escultura" e ficado em segundo lugar na categoria "pintura". 

 

 

Prof. Dr. Abrahão Sanderson Nunes Fernandes da Silva 

Prof. Dr. Evandro dos Santos 

Organizadores 
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PROGRAMAÇÃO 

06 DE NOVEMBRO 2017, SEGUNDA-FEIRA 

08:00h às 20:00h - Credenciamento.  

Entrega de material do evento para participantes já inscritos, inscrição e entrega de materiais 

para participantes inscritos neste dia. 

Local: Sala C2 –  Estação Livraria 

19:30h às 19:50h - Solenidade de Abertura.  

Participação: 

Profa. Dra. Ângela de Paiva Cruz - Reitora da UFRN;  

Profa. Dra. Maria de Fátima Ximenes - Pré-Reitora de Extensão da UFRN;  

Prof. Dr. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão - Pró-Reitor de Pesquisa da UFRN; 

Prof. Dr. Rubens Maribondo do Nascimento - Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFRN;  

Profa. Dra. Sandra Kelly de Araújo Alves – Diretora do CERES/UFRN;  

Profa. Dra. Teodora de A. Alves - Diretora do NAC/UFRN e Gestora do Plano de Cultura da 

UFRN; 

Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior - Chefe do DHC/UFRN;  

Prof. Dr. Evandro dos Santos - DHC/UFRN - Coordenador do VII CNHCS.  

Local: Auditório do CERES. 

20:00H às 22:00h - Conferência de Abertura 

Título: O Nordeste e o Calazar. Doença e região na história da saúde pública e da medicina 

tropical. Conferencista: Prof. Dr. Jaime Benchimol - FIOCRUZ. 

Local: Auditório do CERES. 

07 DE NOVEMBRO DE 2017, TERÇA-FEIRA 

08:00h às 20:00h - Credenciamento.  

Entrega de material do evento para participantes já inscritos, inscrição e entrega de materiais 

para participantes inscritos neste dia. 

Local: Sala C2 –  Estação Livraria.  

08:00h às 11h:00 - Mesa Redonda. 
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Historiografia para além do eurocentrismo.  

Expositores: Profa. Dra. Christine Dabat - UFPE; Doutoranda Angélica Alencar - Sophia 

University.  

Mediador: Prof. Dr. Helder Macedo - Departamento de História (CERES-UFRN). 

Local: Anfiteatro do CERES.  

13:30h às 17:30h - Simpósios Temáticos 

Local: Salas de Aula dos Blocos A, B e D – UFRN-CERES. 

19:00h às 19:30h Lançamento de Livros. 

Local: Hall do Auditório. 

19:40h às 22:00h - Palestra. 

Título: O controle dos corpos nativos e suas alternativas de libertação nos sertões da 

Amazônia colonial. 

Palestrante: Prof. Dr. Almir Diniz - UFAM.  

Mediador: Prof. Dr. Fábio Mafra - Departamento de História (CERES-UFRN). 

Local: Auditório do CERES. 

08 DE NOVEMBRO DE 2017, QUARTA-FEIRA 

08:00h às 20:00h - Credenciamento.  

Entrega de material do evento para participantes já inscritos, inscrição e entrega de materiais 

para participantes inscritos neste dia. 

Local: Sala C2 – Estação Livraria. 

08:00h às 11h:00 - Mesa Redonda. 

Migrações internacionais e Pós-Colonialidade.  

Expositores: Prof. Dr. Marcos Costa Lima - UFPE; Profa. Dra. Adréa Pacheco Pacífico - UEPB. 

Mediador: Prof. Dr. Antônio Elíbio - Departamento de História (CERES-UFRN). 

Local: Anfiteatro do CERES.  

13:30h às 17:30h - Simpósios Temáticos 
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Local: Salas de Aula dos Blocos A, B e D – UFRN-CERES. 

19:00h às 19:30h Apresentação do Grupo de Pesquisa História dos Sertões. 

Participantes: Prof. Dr. Helder Macedo - Departamento de História (CERES-UFRN);  

Prof. Dr. Joel Andrade - Departamento de História (CERES-UFRN);  

Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior - Departamento de História (CERES-UFRN). 

Local: Auditório do CERES. 

19:40h às 22:00h – Palestra. 

Título: O éthos heroico de Euclides da Cunha. 

Palestrante: Prof. Dr. Anderson Zalewski Vargas – UFRGS. 

Mediador: Profa. Dra. Airan Borges Departamento de História (CERES-UFRN). 

Local: Auditório do CERES. 

09 DE NOVEMBRO DE 2017, QUINTA-FEIRA 

08:00h às 11h:00 - Mesa Redonda. 

Memória, História, Sensibilidades: comunistas e anticomunistas em ação. 

Expositores: Prof. Dr. Raimundo Moreira - UNEB; Jailma Lima - Departamento de História 

(CERES-UFRN). 

Mediador: Prof. Dr. Almir Bueno - Departamento de História (CERES-UFRN). 

Local: Anfiteatro do CERES.  

13:30h às 17:30h - Simpósios Temáticos. 

Local: Salas de Aula dos Blocos A, B e D – UFRN-CERES. 

15:00h às 17h:30 - Mesa Redonda. 

História e opinião pública.  

Expositores: Prof. Dr. Francisco Fonteles Neto - UERN; Lindercy Sousa Lins - UERN. 

Mediador: Prof. Dr. Francisco Fabiano Mendes - UERN. 

Local: Anfiteatro do CERES. 

19:00h às 19:30h Programação Cultural. 
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Local: Auditório do CERES. 

19:40h às 22:00h – Palestra. 

Título: Narrativas audiovisuais e didática da História: a arte de colocar a vida em cena como 

questão histórica. 

Palestrante: Prof. Dr. Roberto Abdala Júnior – UFG. 

Mediador: Prof. Dr. Prof. Me. Rosenilson Santos - Doutorando em História - UNB. 

Local: Auditório do CERES. 

10 DE NOVEMBRO DE 2017, SEXTA-FEIRA 

08:00h às 11h:00 - Mesa Redonda. 

Educação e Ensino de História: debates contemporâneos. 

Expositores: Prof. Dr. Prof. Dr. Azemar dos Santos Soares Júnior - UFRN. 

Mediador: Prof. Dr. Dra. Juciene Félix Andrade- Departamento de História (CERES-UFRN). 

Local: Anfiteatro do CERES.  

13:30h às 17:30h - Simpósios Temáticos. 

Local: Salas de Aula dos Blocos A, B e D – UFRN-CERES. 

15:00h às 17h:30 - Mesa Redonda. 

Histórias, Memórias e Educação: teoria e historiografia.  

Expositores: Prof. Dr. Renato Amado Peixoto - UFRN; Prof. Dr. Magno Francisco de Jesus 

Santos - UFRN. 

Mediador: Prof. Dr. Evandro dos Santos - UERN. 

Local: Anfiteatro do CERES. 

19:30h às 19:50h Atividade Cultural. 

Local: Auditório do CERES. 

20:00H às 22:00h - Conferência de Encerramento. 

Título: Entre causos e canções: sertão, cultura e tradições. 

Conferencista: Profa. Dra. Maria Izilda Matos - PUC/SP. 
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Mediador: Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior - DHC/UFRN. 

Local: Auditório do CERES. 
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LISTA DE SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

1 - Artes e Linguagens na História: Pesquisas, Escritas, Desafios, Possibilidades 

Coordenadores: Prof. Me. Elton John da Silva Farias (eltonjohnpb@gmail.com) – PPGH 

(UFCG/USP) e Prof. Dr. Gervácio Batista Aranha (gbaranha@bol.com.br) - Departamento de 

História (UFCG). 

Resumo: Este Simpósio Temático busca reunir textos que atentem para a análise de certos 

procedimentos metodológicos no lidar com as diversas linguagens artísticas para a pesquisa 

histórica (a exemplo de Música Popular ou Erudita, Cinema, Televisão, Fotografia, Artes 

Plásticas, Literatura, Dança, Teatro, etc.) na compreensão da historicidade referente tanto ao 

conteúdo das obras estudadas quanto às suas questões de ordem estética e/ou de recepção e 

interpretação de seus significados. Busca, portanto, reunir trabalhos que, em sua escrita, unam 

o ofício do historiador à estética das artes sem abrir mão da diktat acadêmica, como diria Paul 

Ricoeur, dando espaço à pluralidade de linguagens e temáticas de pesquisa que estejam em 

sintonia com a renovação historiográfica vigente nas últimas décadas. 

 

2 - Culturas Políticas, Poder e Imprensa no Brasil República 

Coordenadores: Profa. Dra. Jailma Maria de Lima (jailmalima@ig.com.br) – Departamento de 

História (CERES-UFRN) e Prof. Dr. Arthur Luis de Oliveira Torquato (arthurlot@gmail.com) 

– Departamento de História (IFRN). 

Resumo: O simpósio visa congregar trabalhos que abordem aspectos da história política 

brasileira durante o período republicano em suas diversas vertentes. Assim, objetiva a 

realização de discussões tanto de cunho teórico-conceituais ligadas as relações da cultura 

política, do poder e das suas relações com a imprensa, quanto de questões ligadas a dimensão 

da política partidária e das ações cotidianas dos atores políticos. 

 

3 - História Cultural e o Sagrado 

Coordenadores: Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior (lourivalandradejr@yahoo.com.br) – 

Departamento de História (UFRN) e Prof. Ms. André Luis Nascimento de Souza 

(andrenascimento.rn@hotmail.com) – Departamento de História (UFRN). 
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Resumo: Este simpósio temático pretende reunir pesquisas que discutam as diversas formas de 

re(ligações) entre o homem e o sagrado em suas mais variadas manifestações sensíveis, 

gestuais, orais e materiais. Festas, ritos, orações, africanidades, processos mediúnicos, 

catolicismo oficial e não oficial, cristianismo ocidental e oriental e manifestações não cristãs 

fazem parte do que pretendemos discutir. 

 

 

4 - História do Corpo: Práticas, Instituições, Sentidos e Saberes 

Coordenador: Prof. Me. Rosenilson da Silva Santos (rosenilsonsantos@yahoo.com.br) – 

Doutorando em História UNB. 

Resumo: O simpósio acolhe pesquisas que têm como foco o corpo humano em suas múltiplas 

formas históricas. Serão discutidas as práticas corporais gestuais, laborais, sexuais, religiosas 

(batismo, casamento e morte), esportivas e estéticas, assim como os significados dados ao corpo 

no tempo histórico. Consideram-se também como pertinentes ao debate desse simpósio 

pesquisas no âmbito dos saberes (científicos ou não) e suas instituições que contemplam a 

dimensão corporal como seu objeto e fim: medicina, sanitarismo, saúde pública, urbanismo, 

demografia, estudos de gênero e raça, cuidados na saúde e na doença, teologia, religiosidades, 

hospitais, asilos e clínicas. 

 

5 - História, Educação e Sensibilidades 

Coordenadoras: Profa. Dra. Juciene Batista Félix Andrade (jucieneandrade@yahoo.com.br) – 

Departamento de História (CERES-UFRN); Profa. Dra. Ana Maria Pereira Aires 

(ana.aires.rn@gmail.com) – Departamento de Educação(UFRN). 

Resumo: O simpósio visa congregar trabalhos que reflitam sobre questões relacionadas às 

práticas educativas, à cultura escolar e às pesquisas que dão ênfase à constituição das diferenças 

culturais no âmbito das relações de ensino-aprendizagem e suas sensibilidades. Assim, visamos 

discutir aspectos ligados as práticas do cotidiano escolar, aos recursos didáticos, aos currículos 

e processos avaliativos, às identidades e diferenças culturais, às questões étnicas e de gênero, 

às estratégias pedagógicas na construção das sensibilidades. 
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6 - História, Historiografia e Memória dos Sertões 

Coordenador: Prof. Dr. Joel Carlos de Souza Andrade (jocadesoan@yahoo.com.br) – 

Departamento de História (CERES-UFRN). 

Resumo: Este simpósio temático pretende congregar trabalhos que busquem discutir os sertões 

como um espaço construtor de identidades e suas múltiplas composições historiográficas e 

histórico-culturais. É com esta preocupação que aceitaremos trabalhos que tratem de questões 

relacionadas aos seguintes temas: conceitos, historiografias, memórias e biografias, tradição e 

folclore, cancioneiro, poesia e literatura de cordel, literatura regionalista e outras que fogem a 

este rótulo, seca e água, mitologias e crenças, amores, espertezas, bandidos, heróis e anti-heróis 

na tessitura poética (no sentido de gerar, criar, produzir) do espaço-sertão. Estas artes de 

nomear, pensar, visualizar, enredar, crer e compor tornam os sertões um espaço privilegiado 

para gerar outras sensibilidades e relações perante o outro. 

 

7 - Micro-História: Perspectivas recentes 

Coordenador: Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno (abueno@ufrnet.br) – Departamento de 

História (CERES-UFRN). 

Resumo: O Simpósio pretende acolher trabalhos que discutam as experiências e as perspectivas 

da abordagem micro-histórica na primeira década do século XXI, particularmente os que sejam 

frutos de reflexões a partir de pesquisas desenvolvidas no âmbito das universidades brasileiras. 

 

8 - Patrimônio Cultural e Sertão: Diversidades, práticas, políticas e gestões 

Coordenador: Prof. Dr. Fábio Mafra Borges (fabiomafraborges@gmail.com) – Departamento 

de História (CERES-UFRN). 

Resumo: A diversidade tipológica do que chamamos de Patrimônio Cultural tem crescido 

exponencialmente, nas últimas décadas. A ideia de localidades, comunidades e populações sem 

bens culturais – que possam ser considerados Patrimônios Cultural – tem, gradativamente, 

caído por terra. Nesse sentido, a gestão patrimonial, levada a cabo pelas instituições de 

preservação – IPHAN, tende timidamente a ultrapassar os limites dos grandes centros urbanos 

e abarcar os espaços e as regiões outrora relegados a segundo plano. Ou ainda, desconsideradas, 

quando o assunto é gestão patrimonial. Partindo dessa constatação, o presente simpósio 

temático tem como objetivo agregar os trabalhos e pesquisas que considerem esses bens 
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culturais, dispersos pelo espaço geográfico e sociocultural que denominamos, Sertão, 

localizado, em sua maior porção, no Nordeste brasileiro. Sítios arqueológicos – pré-históricos 

e históricos, centros urbanos, paisagens culturais, lugares de memória, saberes e fazeres, 

festividades, entre outros, são alguns dessas manifestações culturais, que urgem sua 

preservação e ativação social. Logo, discutir modelos, políticas e práticas de gestão patrimonial, 

desse amplo acervo cultural sertanejo, é o principal objetivo dos debates previstos. 

 

9 - História dos Sertões no Período Colonial 

Coordenador: Prof. Dr. Helder Alexandre Medeiros de Macedo (heldermacedox@ufrnet.br) – 

Departamento de História (CERES-UFRN). 

Resumo: O simpósio temático abrigará investigações cujo objeto de estudo esteja focado no 

recorte espacial dos Sertões, entendido, aqui, em seu sentido lato e na temporalidade do período 

colonial. Privilegiar-se-á temáticas ligadas à História Social e Cultural, mas, contribuições 

conectadas a outras dimensões do conhecimento serão, também, acolhidas. 

 

10 - História Indígena em Sala de Aula: Entre cristalizações e resistências 

Coordenadora: Profa. Dra. Cláudia Cristina do Lago Borges (claudialago.rn@gmail.com) – 

Departamento de História (UFPB). 

Resumo: A implantação da Lei 11.645, que inclui o conteúdo sobre os povos indígenas no 

Ensino Básico trouxe, aparentemente, um alento para que as escolas trabalhassem de forma 

mais ampla a história desses povos originários do Brasil. Entretanto, o que se vê na prática é a 

permanência da visão cristalizada e retratada na iconografia e nos textos de cronistas e viajantes 

do período colonial. Considerando as questões apresentadas, a proposta deste espaço é 

promover o debate e a reflexão sobre as práticas, metodologias e discursos presentes nos 

materiais didáticos, na formação do decente e no cotidiano escolar ao apresentarem o tema dos 

povos indígenas em sala de aula. 

 

11 - Espaço, Cultura e Poder no Mundo Antigo 

Coordenadora: Profa. Dra. Airan dos Santos Borges (borgesairan@gmail.com) – Departamento 

de História (CERES-UFRN). 
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Resumo: Entendemos que o estudo da Antiguidade, presente em nossos dias em conceitos e 

símbolos, configura-se em um importante meio de compreender nossa própria sociedade a partir 

dos eixos conceituais que nos unem. Nesse sentido, o presente Simpósio tem como objetivo 

geral fomentar o debate ao viabilizar um espaço de diálogo acerca do Mundo Antigo junto ao 

Colóquio de História Cultural e Sensibilidades. 

 

12 - Arqueologia Histórica no Espaço Regional: abordagens, temas e pesquisas 

Coordenadores: Prof. Dr. Roberto Airon Silva (robertoairon2@gmail.com) – Departamento de 

História (UFRN); Prof. Dr. Abrahão Sanderson Nunes Fernandes da Silva 

(abrahaosanderson@hotmail.com) – Departamento de História (UFRN). 

Resumo: A proposta deste Simpósio Temático é reunir num espaço oportuno dentro do 

Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades, parte considerável da riqueza de 

abordagens e da diversidade de pesquisas e métodos que têm se desenvolvido no âmbito 

acadêmico e da arqueologia preventiva no contexto local norte-rio-grandense e no contexto 

regional Nordeste. Primeiramente, merece destaque a produção de teses de doutorado, 

dissertações de mestrado e monografias de graduação e especialização em arqueologia, na 

qualidade de investigações desenvolvidas por profissionais arqueólogos em atuação e também 

por estudantes desses cursos. Tais trabalhos, foram e são desenvolvidos a partir de temáticas e 

abordagens inseridas no campo da arqueologia histórica e pertinentes ao contexto regional, 

dentro das universidades em cujos cursos de graduação e/ou programas de pós-graduação tais 

trabalhos foram apresentados. Em segundo lugar, se sobressaem também as ações de 

identificação de sítios, prospecção, sondagens e escavações realizadas na esfera dos trabalhos 

contratuais em arqueologia preventiva, os quais têm desenvolvido pesquisas nas quais tanto os 

sítios quanto os materiais arqueológicos recuperados têm ampliado sobremaneira as 

informações sobre as ocupações históricas através de seus resultados. Em terceiro e último 

lugar, deve-se considerar também o desenvolvimento de pesquisas e ações em temáticas 

relacionadas a arqueologia pública, onde se sobressaem a educação patrimonial, a musealização 

da arqueologia e o ensino da arqueologia, no desempenho de profissionais e estudantes da 

arqueologia junto a outros campos das ciências humanas e sociais. Esses últimos, têm incluído 

em suas problemáticas de estudo os acervos e o estudo da cultura material histórica presente no 

contexto regional, bem como a relação dessas ações arqueológicas com as demandas sociais e 

necessidades socioeconômicas e culturais de comunidades ou grupos sociais direta ou 
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indiretamente associados ao contexto arqueológico dos sítios e relacionados ao processo 

identitário dos vestígios materiais identificados e pesquisados. 

 

13 - Cultura da memória: práticas, subjetividades e usos públicos 

Coordenadores: Prof. Me. Hildebrando Maciel Alves (hildehg2@gmail.com) – (UECE); Prof. 

Me. Vagner Silva Ramos Filho (vagner_ramossf@hotmail.com) – (UERN) 

Resumo: O simpósio pretende agregar trabalhos que abordem a cultura da memória enquanto 

fruto de práticas articuladas por instituições, grupos e indivíduos em diferentes cenários de 

acordos e conflitos. São de interesse para este espaço as pesquisas que privilegiem o estudo das 

subjetividades que demarcam as lembranças, os silêncios e os esquecimentos em torno dos usos 

do passado, das demandas do presente e dos vislumbres de futuro, realizadas a partir de vários 

aspectos, tais como: oralidades, comemorações, festas, folclore, patrimônio, biografias, 

literatura, arte e escrita da história. O convite de participação se estende a pesquisadores, 

professores, estudantes e interessados em geral nessas temáticas. Trata-se, portanto, de lugar 

para pensar coletivamente os desafios e possibilidades que se impõem diante dos inúmeros usos 

e abusos mnemônicos envolvidos na produção do conhecimento histórico. 
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TEXTOS COMPLETOS 

1 - Artes e Linguagens na História: Pesquisas, Escritas, Desafios, 

Possibilidades 

Coordenadores: Prof. Me. Elton John da Silva Farias (eltonjohnpb@gmail.com) – PPGH 

(UFCG/USP) e Prof. Dr. Gervácio Batista Aranha (gbaranha@bol.com.br) - Departamento de 

História (UFCG). 

 

A FIGURA DO EXILADO EM JOSEPH CONRAD A PARTIR DE UMA 

PERSPECTIVA SAIDIANA 

Rafael Oliveira Sousa1 

 

RESUMO: 

A presente produção tem como objetivo apresentar descritivamente a figura do exilado nos 

romances Lord Jim e Amy Foster escritos por Joseph Conrad. Compreender o que é a figura do 

exilado, sua relação com o “Outro” (A sociedade onde ele agora está inserido), suas relações 

de desenraizamento, como também de tentativa de preservação cultural. No que se refere às 

questões culturais o conceito de Transculturação e Hibridismo serão fundamentais para garantir 

a compreensão do exílio como sendo uma zona de contato entre o “Eu” e o “Outro”, Fernando 

Ortiz e Homi Bhabha serão utilizados para garantir essa conexão. Para compreender o exílio 

Edward Said e Tzvetan Todorov serão utilizados como referenciais teóricos. A pesquisa irá 

contar como metodologia a pesquisa bibliográfica e análise da representação a partir da 

concepção do historiador francês Roger Chartier. O objetivo desse artigo  é concluir que nas 

produções de Joseph Conrad está presente a figura do exilado e que nesse momento existe tanto 

desenraizamento como também preservação cultural da figura de quem está no exílio. 

Palavras chave: Exílio; Exilado; Lord Jim; Amy Foster; História; Literatura. 

 

ABSTRACT:  

The present production aims to present descriptively the figure of exile in the novels Lord Jim 

and Amy Foster written by Joseph Conrad. To understand what is the figure of the exile, his 

                                                           
1 Mestrando em História pela Universidade Federal do Pernambuco (UFPE), Campus de Recife - Brasil. E-mail: 

rafael.cg@hotmail.com 
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relation to the "Other" (The society where he is now inserted), his relations of uprooting, as 

well as of attempt of cultural preservation. Regarding cultural issues, the concept of 

Transculturation and Hybridism will be fundamental to guarantee understanding of exile as a 

zone of contact between the "I" and the "Other", Fernando Ortiz and Homi Bhabha will be used 

to guarantee this connection. To understand the exile Edward Said and Tzvetan Todorov will 

be used as theoretical references. The research will count as methodology the bibliographical 

research and analysis of the representation from the conception of the French historian Roger 

Chartier. The purpose of this article is to conclude that in the productions of Joseph Conrad is 

present the figure of the exile and that at that moment there is both uprooting as well as cultural 

preservation of the figure of those who are in exile.  

Keywords: Exile; Exiled; Lord Jim; Amy Foster; History; Literature. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar o exílio a partir do viés cultural, o 

desvinculando de uma análise exclusivamente teórica, pontuando e destacando as 

sensibilidades que envolvem esse processo. De algum modo se tem a intenção de pôr em 

questão a historiografia que versa acerca do tema, o que se quer é enriquecer o debate 

historiográfico dando ênfase nas questões humanas (Sensibilidade). Para tanto, serão utilizados, 

como fontes, dois romances escritos durante os séculos XIX e XX, são eles “Lord Jim”2 e “Amy 

Foster”3, escritos por Joseph Conrad entre 1899 e 1901. 

Utilizar-se-á os escritos de Edward Said para nortear teoricamente esse trabalho tendo 

em vista os estudos do intelectual palestino que versam acerca da temática do exílio e do 

exilado. Tzvetan Todorov será fundamental para estabelecer um diálogo com os escritos 

Saidianos e estabelecer uma conexão de ideias. A produção analisará detalhadamente a figura 

dos exilados presentes nesses romances, fazendo as conexões com o local de fala do autor e 

suas experiências, estabelecendo aí uma relação entre o que se narra e as vivencias de quem 

narra. 

A metodologia aplicada será a análise da representação da figura do exilado a partir da 

concepção do historiador francês Roger Chartier aplicada aos romances “Lord Jim” e “Amy 

Foster”.  A intenção é evidenciar e compreender como os exilados são representados na 

                                                           
2CONRAD, Joseph. Lord Jim. São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1982. 
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produção Conradiana, ou seja, compreender como um exilado, narra as experiências de exílio 

de outros exilados.  

“O exílio nos compele estranhamente a pensar sobre ele, mas é terrível de experimentar. 

Ele é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro 

lar: sua tristeza essencial jamais pode ser superada” (SAID, 2003, p. 46). Com esse fragmento 

extraído da obra intitulada “Reflexões sobre o exílio”, do intelectual Palestino, Edward Said, 

iniciamos nossas elucubrações acerca da ideia de exílio e exilado a partir das obras do polaco 

naturalizado britânico, Joseph Conrad por um viés saidiano4 de análise. 

Pensar o exílio é pensar a quebra, a ruptura que um indivíduo sofre, ele é retirado, 

expulso de seu lugar natal, sem possibilidade alguma de regresso, ele se torna um homem agora 

sem pátria, um expatriado. Tomar o exílio meramente como a proibição de regresso a sua terra 

natal é negar a sensibilidade do indivíduo, é um apagamento gradativo do sujeito, pois ignora 

o que ele sente. O exílio é violento, vil, sombrio, doloroso, a existência de uma perspectiva 

positiva para o exílio é mínima e está presente em um grupo mínimo de exilados - Artistas e 

Intelectuais - que lograram êxito durante o exílio. 

É comum se dar destaque as produções de exilados, pela força e contundência que elas 

apresentam, mas o exílio em si, vai mais adiante, é um deslocamento de um local de 

pertencimento, o indivíduo é retirado “de seu lugar”, o de onde ele pertence. “A moderna cultura 

ocidental é, em larga medida, obra de exilados, emigrantes, refugiados” (SAID, p. 46) 

Pensar o exílio é pensar também as incontáveis massas populacionais que são 

deslocadas com o caráter de exilado e refugiados, esses, os indivíduos comuns, formam a 

maioria do corpo do exílio, e não logram o mesmo êxito que nomes como Edward Said, Joseph 

Conrad, Vladimir Nabokov. São jogados de um lado para o outro como indivíduos sem nome, 

são somente números, milhares deles. 

Mas como se pensar o exílio? Ele é fruto de algo, esse algo é a violência, o totalitarismo, 

a imposição de normas, transgredi-las leva a esse estágio, leva ao exílio, a essa violência. 

Tzvetan Todorov, em “O homem desenraizado” apresenta essa faceta, o ato “provocador” do 

exílio, o seu estopim. O autor búlgaro, narra a os detalhes de sua vida na Bulgária, as 

perseguições e o medo que o fizeram se exilar na França, ele foi desenraizado. “Toda ruptura, 

toda cisão não são fatalidades” (TODOROV, 1996). 

 

A ideologia nazista é muito diferente da ideologia comunista; mas a máquina 

do terror está igualmente presente aqui e lá [...]. O terror é uma ameaça de 

                                                           
4 Saidiano – Perspectiva de análise que advém das concepções do intelectual palestino, Edward Said. 
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morte ou de repressão, e sabemos não se tratar apenas de uma palavra solta no 

ar. Uma vez instalado na sociedade, transforma-a profundamente. Em 

nenhuma sociedade os homens se alegram espontaneamente com a felicidade 

do próximo; muito pelo contrário, é o sofrimento de uns que faz a alegria dos 

outros [...] (TODOROV, 1996, p. 37) 

 

No fragmento retirado da obra de Tzvetan Todorov ele destaca a repressão e a violência 

nos regimes totalitários, seja no nazismo ao “comunismo” - Cabe ressalva, um dos erros de 

Todorov é associar deliberadamente o Comunismo ao totalitarismo, o que se viu na União 

soviética não fora o comunismo, foram deturpações, em especial, a moda stalinista - a violência 

do totalitarismo é garantida pelo medo de muitos e o sucesso de poucos. O sofrimento de 

muitos, causa a alegria de poucos, dos que compõem a burocracia administrativa, não com base 

nas ideias weberianas acerca da concepção da burocracia, mas o espaço de administração 

pública utilizada para locupletar um indivíduo ou alguns indivíduos com base no medo de toda 

uma sociedade. 

As práticas de violência, o terror, o medo, a privação de condições minimante descentes 

para sobrevivência e bem-estar humano, estão presentes nas sociedades que são levadas 

adiantes por regimes totalitários. Não existe diálogo, ou cala-se ou foge, o indivíduo agora é 

um refugiado. Caso não padeça ante as amarras do silêncio, ele é expulso, como muitos 

intelectuais, ou seja, o exilado. A causa do exílio é a violência, a perseguição, ele advém de 

uma situação insustentável, na qual não há liberdade de expressão e garantias de preservação 

dos direitos humanos. 

Said propõe um diálogo denso e bastante complexo quanto à questão do exílio e do 

nacionalismo, duas categorias distintas, mas que se interligam. O exilado, para manter vivo seu 

sentimento de pertencimento a um lugar leva adiante um nacionalismo, esse o fortalece, o liga 

ao local onde ele outrora esteve presente, o nacionalismo pode ser visto como a “válvula de 

escape” do exilado, ele defende seu sentimento de pertencimento. 

Muito embora o Nacionalismo consiga nutrir esse sentimento de pertencimento do 

indivíduo com o passar do tempo eles tendem a levar adiante uma ideia de verdade e por ser 

“verdade” o outro que não se enquadra em suas características é tido como deslocado, como o 

diferente, é empurrado para a fronteira e acaba sendo marginalizado. Para pensar o Exílio e o 

Nacionalismo, é prudente cautela, pois são ideias completamente distintas, mas que em dado 

momento caminham juntas.   

O Nacionalismo mostra-se violento, “segregador”, a história nos apresenta isso, 

movimentos nacionalistas, como o Pan-germanismo, Pan-eslavismo e muitos outros, deram 
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origens a conflitos intermináveis, como a Primeira Grande Guerra e validaram massacres, 

genocídios em nome de uma suposta pureza para a pátria.  

Escolher Edward Said e Joseph Conrad tem um significado muito grande, ambos são 

figuras que foram exiladas por regimes violentos e extremistas, Conrad nasce na Polônia, essa 

que posteriormente será ocupada pelo regime carcomido da monarquia Czarista russa, é oriundo 

de uma família militante, engajada em pôr fim ao domínio russo na Polônia. Aos 17 anos inicia 

sua carreira como marinheiro ao destinar-se para Marselha com seu tio, depois de prestar 

serviço a marinha francesa passa a integrar o corpo naval britânico, encerra sua vida como 

romancista radicado na Inglaterra. 

Said também representa a figura de um exilado, filho de uma rica família de Jerusalém, 

nascido antes da ocupação e da violenta divisão da Palestina em 1948 para fazer surgir assim o 

“estado” de Israel, emigra para o Cairo e depois para os Estados Unidos, onde finalmente se 

radica. Edward Said a primeiro momento é um emigrado, mas depois entra na categoria de 

exilado, pois é um fervoroso militante dos direitos dos palestinos e opositor ao violento regime 

sionista que comanda Israel. Fora considerado “persona non grata” naquele país após 

denunciar os intensos abusos e violações de direitos humanos por parte do regime sionista a 

população palestina.  

Abordar o exílio a partir da perspectiva de Said pelas obras de Conrad é evidenciar a 

figura do exilado em uma literatura feita por exilado a partir das concepções de um outro 

exilado. A literatura sendo vista pela história como fonte, não vista de cima e nem de baixo, 

mas lateralmente a ela, pois sem fontes não se pode fazer pesquisa histórica, deste modo, a 

literatura conradiana5 é fundamental para o desenvolvimento desse trabalho.  

Serão utilizados como fontes dois romances do autor supracitado, “Lord Jim” de 1899 

e “Amy Foster” de 1901, ambos romances de épocas que narram histórias de náufragos em que 

chegam a seu fim “como muitos heróis conradianos [...] resultado de uma combinação de 

isolamento esmagador e indiferença do mundo” (SAID, p. 53). 

Lord Jim é um romance escrito pelo polaco naturalizado inglês, Joseph Conrad. Foi 

publicado de forma serial pela revista Blackwood's6 entre Outubro de 1899 e Novembro de 

1900, o romance é subdividido em 3 partes; a 1º é uma aventura marítima, como também um 

desastre no navio Patna, uma embarcação que transportava peregrinos muçulmanos. Jim 

                                                           
5 - Conradiana – Obras e perspectivas de escrita posta em pratica pelo escritor polaco Joseph Conrad. 
6 - Revista britânica com tiragens entre os anos de 1817 e 1980. Foi fundada por William Blackwood e inicialmente 

funcionou com o nome de Edinburgh Monthly.  
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aparece neste momento inicialmente de maneira anódina, durante o naufrágio do navio ele toma 

uma importância que o seguirá por todo o decurso da história. Essa importância é devida a 

impossibilidade de ajuda aos peregrinos muçulmanos durante o naufrágio. 

O segundo momento de clímax da narrativa, é o julgamento de Jim pela ocasião do 

naufrágio do Patna; todos os outros tripulantes escapam deste penoso momento, mas Jim é o 

único que não consegue se desvencilhar dele e tem sua licença caçada. É neste momento do 

julgamento que ele conhece e chama a atenção de Marlow, quem agora passa a narrar toda a 

história de Jim.  

Sem a licença de marinheiro e segundo-imediato (Cargo ocupado por Jim no Patna) e 

com a culpa de ter fugido sem prestar auxílio aos peregrinos daquele navio, Jim necessita da 

ajuda de Marlow para conseguir um emprego. A partir daí se desdobra a terceira parte da 

narrativa. O jovem segue para uma ilha chamada Patusan7, um país fictício, mas que segundo 

as descrições de Conrad se encontra no Sudeste Asiático, por vezes seus habitantes chegam a 

serem descritos por Marlow como malaios. Só ali Jim consegue se livrar do temor de sua culpa, 

pois ninguém o conhece, ele é um estranho. 

O descrédito na figura de Jim acontece após a chegada de Brown, um pirata, no Patusan. 

Este saqueia e vitima dois dos habitantes locais, sedo um deles filho do chefe da tribo, Doramin. 

Como forma de punição, Jim é morto por Doramin, findando a terceira e última parte do 

romance. 

A obra de Joseph Conrad aqui analisada apresenta no personagem Jim, a figura de um 

indivíduo exilado, aquele que é perseguido em sua terra. Jim, foge e encontra refúgio no 

Patusan, como fora acima descrito. 

 

Fazer pesar sobre Jim uma sentença pior que a morte [...] Abandonando, na 

hora do perigo, as existências e os bens confiados a sua guarda [...] Por essas 

razões ... [...] Jim olhava, de lábios entreabertos, suspenso da sentença que ia 

pronunciar aquele homem oculto por detrás de sua mesa (CONRAD, 1982, p. 

111 e 112) 

 

Os fragmentos transcritos acima fazem alusão ao processo de julgamento e pena do 

jovem Jim, nesse processo ele é acusado e culpado pela tragédia do Patna, perde sua permissão 

para navegar, é perseguido e rotulado de covarde, a culpa, a dor e a desolação o são 

                                                           
7  - Local fictício utilizado por Joseph Conrad em “Lord Jim”, pela descrição dada é possível situar o Patusan como 

estando localizado no sudeste asiático, nas proximidades da malásia. 
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extremamente presentes em sua própria pátria. Ele se vê forçado a fugir dessa dor, ou ele sai de 

seu país, ou irá fenecer pela miséria. 

A figura do exilado confunde-se com a do expatriado, no primeiro caso, ele é obrigado 

a exilar-se, geralmente, é perseguido por um regime político, no segundo, o exílio é voluntário, 

o expatriado sente a pressão externa a sua vida e saí, exila-se do seu país. A figura de Jim, é 

uma mistura, um “mix” de ambas definições, pois, ele é julgado e acusado pelo governo, mas 

é obrigado, indiretamente a fugir, pois, dele fora retirado seu ganha pão e fora imputado perante 

toda uma sociedade a alcunha de covarde e criminoso.  

O que se que deve levar em conta, não é o próprio conceito, muito embora, não se possa 

fugir dele, mas sim, as sensibilidades e a questão humana que está presente na figura do exilado, 

a dor, as estratégias (Agências) para garantir sua integração na sociedade e respectivamente 

garantir sua sobrevivência. Não se pode fugir desse ponto, a sensibilidade, como o próprio 

Tzvetan Todorov e Edward Said destacam, o homem perde seu local, fica “desenraizado”, 

sente-se só, longe dos seus, mas cria estratégias, agencia sua vida ante a nova sociedade em que 

está inserido. 

 

Um dia ou outro uma virada da sorte há de fazer encontrar tudo de novo! [...] 

Dir-se-ia que a solidão é uma condição terrível e absoluta da existência. [...] 

Não posso ficar no mesmo lugar ... Era disto mesmo que eu tinha necessidade! 

[...] Não posso em verdade culpar muito Jim, mas foi por certo um lamentável 

incidente, uma dessas tolas rixas de bar que pôs as voltas com Jim uma espécie 

de dinamarquês. [...] (CONRAD, 1982, p. 126, 130 e 140) 

 

Os excertos acima transcritos apresentam questões nevrálgicas para a vida do exilado 

ou do expatriado, a solidão, sentir-se só e isolado mesmo estando cercado por uma multidão, é 

possível que o indivíduo não se integre na sociedade que o “recebe” e sua vivência ali seja 

marcada por um intenso saudosismo e desejo de retorno a sua terra, nesse ínterim, ele 

desenvolva um exacerbado nacionalismo, que, como fora pontuado acima, é uma via de mão 

dupla, pois cria fronteiras e verdades e quem não se “enquadra” em seu modelo é tido como 

deslocado. 

 A figura de Jim fora perseguida pela culpa causada pela acusação acerca do naufrágio 

do Patna, ele tortura-se e é torturado pelo “apontamento” de terceiros, reconhece que não se é 

mais possível permanecer ali, deve ir para um outro local, mas espera um dia poder voltar ao 

seu lugar quando tudo aquilo vir a passar. A relação de Jim com o exílio tem uma característica 

particular, ela é marcada por sua aceitação ao local do exílio, o jovem garoto se reconhece 
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naquela terra, enxerga a confiança daquela gente, da gente do Patusan, e toma isso como motivo 

para ficar. 

 

A terra selvagem não lhe causava medo. [...] Era lá que ele iria viver no futuro, 

e lá encontraria bastante animação, podia acreditar. - Sim! Sim - Disse ele 

vivamente, Tinha ele manifestado o desejo, prosseguia eu inexoravelmente, 

de fechar a porta atrás de si ... [...] Olhe essas casas; não há nenhuma onde não 

tenham fé em mim! Por Júpiter! Eu bem lhe havia dito que saberia ficar ... [...] 

(CONRAD, 1982, p. 161, 174 e 175)     

 

Jim sentia-se seguro e aceito no Patusan, o seu exílio era o responsável por afastá-lo de 

sua culpa, da dor e das acusações que o perseguiam. O exílio é doloroso e solitário, mas, alguns 

indivíduos conseguem fazer dele uma válvula de escape. “Quando perguntei ‘Seattle?’, Noubar 

sorriu com resignação, como se dissesse, melhor Seattle do que a Armênia, que ele nunca 

conheceu, ou a Turquia, onde tantos foram massacrados.” (SAID, 2003). A nova terra, em 

algumas vezes, reflete a porta fechada para o passado, aberta para uma nova vida. 

Ao dizer que não existia casa no Patusan que nele não tinha fé, Jim sentia-se útil aquela 

gente, um, no meio de tantos, que seria o responsável por facilitar e conduzir a vida de muitos. 

Algo simbólico, haja vista, que ele outrora havia sido acusado de negligência com a vida do 

grupo de peregrinos do Patna. Partir do Patusan, regressar, voltar a sua terra natal, era 

impossível, ele era impedido por sua condição de culpa, ele sabia que não poderia voltar, que 

não era sensato voltar. Agora, zelava por aquela terra que o recebera. 

 

No início de minha temporada na França, eu procurava - e consegui mais tarde 

- a assimilação máxima. Falava exclusivamente em francês, evitando os 

antigos compatriotas; podia, de olhos fechados, reconhecer os diferentes 

vinhos e queijos do país; apaixonava-me exclusivamente por mulheres 

francesas...Este movimento teria podido prolongar-se indefinidamente, sem 

provocar nenhum terremoto: teria resultado, ao final da operação, um menos 

búlgaro e um mais francês. O saldo teria sido nulo, sem perda nem ganho para 

a humanidade. (TODOROV, 1996, p. 24) 

 

Tzvetan Todorov fala de sua experiência de exílio, de ser, segundo ele, um homem 

desenraizado, que perdera suas raízes ao sair da Bulgária. A semelhança entre Todorov e Jim é 

fácil de se evidenciar, dois indivíduos buscando esquecer suas origens e centra-se quase que 

por completo na nova experiência de vida. De fato, é impossível que se exista um apagamento 

por completo das marcas do passado, das práticas culturais, como o próprio Todorov aventa, 

mas, o que se pode inferir é a que em ambos existiu a necessidade de integração com o novo 
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espaço. Tanto búlgaro quanto Jim, fogem de seu passado, preferem fechar a porta do que deixá-

la entre aberta.  

Dando prosseguimento a questão da integração em uma nova sociedade, é impossível 

furta-se ao debate acerca da hibridização cultural, um contato entre duas culturas resultando em 

um movimento híbrido. Perder a cultura de origem, aculturar-se, é um movimento impossível, 

não se perde uma cultura, uma vez influenciado por ela, o indivíduo não a apaga, ele a hibridiza.  

Estou aqui há apenas dois anos, mas agora, palavra, não me concebo a ideia 

de viver em outra parte [...] Jim se conservava de pé, diante dele, hirto, de 

cabeça nua, sob a luz das tochas [...] Apontou a arma para o peito do amigo 

de seu filho. A multidão que se afastara de trás de Jim ao ver o velho erguer o 

braço precipitou-se tumultuosamente para diante após o disparo da arma [...] 

Caiu para a frente, morto. (CONRAD, 1982, p. 218 e 287)  

 

O exílio, como fora colocado ao longo das páginas que até aqui se sucederam pode ser 

visto como oportunidade, como válvula de escape, como porta de saída para pôr fim a 

perseguições, culpas e massacres, mas o exílio também (Em sua maioria das vezes) é cruel, sem 

sentido e violento, essas características são evidentes no romance “Lord Jim”, a violência que 

se abate sobre Jim em boa parte é notória, por mais que ele sinta-se bem naquele lugar, ele não 

é uma unanimidade.  

A morte do jovem personagem conradiano mostra a violência e o lado sombrio do exílio 

e da vida do exilado. A impossibilidade ou dificuldade de retorno submete homens e mulheres 

as mais distintas formas pressão e dor. Jim e sua morte sem sentido coroam o estilo Conrad de 

escrita, no qual “Cada exilado em Conrad teme e está condenado para sempre a imaginar o 

espetáculo de uma morte solitária, iluminada, por assim dizer, por olhos indiferentes, sem 

comunicação.” (SAID, 2003) 

Ainda no mote das análises das obras conradianas, entramos em Amy Foster, um breve 

romance publicado em 1901 pelo polaco Joseph Conrad. Nesse romance, destaca-se a questão 

da figura do exilado. O náufrago Yanko Gooral é o personagem principal. Ao tentar dirigir-se 

para América, terra onde os indivíduos enriqueceriam com maior facilidade, o seu navio 

naufraga na costa inglesa, e ele está jogado a própria sorte. Conrad descreve detalhadamente o 

estado doloroso e de sofrimento dos emigrantes dentro daquele navio. 

Yanko Goorall representa a figura do outro, do excêntrico, aquele que é visto de soslaio, 

com desconfiança, o que não está integrado na sociedade. Essa percepção do personagem é 

possível associar com a questão do exílio, alguns exilados (boa parte deles) são visto com 
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desconfiança pela sociedade na qual estão agora presentes, eles em tese não são dignos de 

confiança, são postos em patamar de inferioridade.  

 

El mismo tuvo grandes dificultades para ser aceptado, y el hombre venerable 

del uniforme se vio obligado a abandonar la habitación varias veces para 

telegrafiar en su nombre [...] !Ah! el era diferente: inocente de corazon y lleno 

de una bondad que nadie parecia desear, aquél pobre naufrago era como um 

hombre transplantado a outro planeta, separado de su passado por una inmensa 

distancia y de su futuro por uma inmensa ignorancia. (CONRAD, 2010, p. 11 

e 25) 

Os fragmentos transcritos acima mostram a diferenciação da figura do exilado, ele é 

visto como sendo aquele que teve as mais variegadas dificuldades para ser aceito. Era visto 

como ignorante, inocente, aquele que não tinha porte para liderar. Yanko Goorall representa de 

fato o exilado. 

A relação com cultura do “Outro” é destacada por Todorov ao narrar sua própria 

experiência de búlgaro exilado na França e sua desesperada tentativa de próprio apagamento 

cultural. O que já fora pontuado como sendo impossível, tendo em vista a fluidez da cultura que 

a encaminha para o hibridismo. 

A partir de ambas as obras conradianas é possível compreender um pouco as dimensões 

humanas da questão do exilado, o sofrimento, a dor física e psicológica, o deslocamento e até 

mesmo o desenraizamento, conforme pontua Todorov. É possível dizer que não existe 

imparcialidade discursiva, Michel de Certeau em A escrita da história faz essa afirmação, 

destarte, é possível aventar que nos escritos conradianos, no que se refere a figura do exilado o 

próprio Conrad se coloca. Ele é o exilado, o que não se insere, por mais tempo que esteja na 

sociedade inglesa, ele não é considerado um inglês, para ele, é dificultosa essa integração. 

A intenção de Conrad é problematizar sua própria vivência, mostrar a realidade de 

exilado. Ele mesmo, perseguido na Polônia, fugiu para a França e logo em seguida a Inglaterra, 

onde, em ambos, serviu a marinha mercante desses países, um exemplo de tentativa de 

integração social. 

Ainda seguindo no romance “Amy Foster” é possível evidenciar o exílio como sendo 

possibilitador de pontos positivos. O exílio é ambivalente, apresenta um caráter dúbio, em 

particular para certos indivíduos. “Habia encontrado el oro que buscaba. Era el corazón de Amy 

Foster, ‘um corazón de oro, capaz de conmoverse ante el sufrimiento ajeno’ decia com absoluta 

convicción.” Nesse ponto, evidencia-se a figura de Yanko Goorall, um indivíduo 

marginalizado, vilipendiado durante o exílio, mas ali, ele encontra algo tão valioso quanto o 
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ouro, o amor da jovem Amy Foster, o exílio o “abraça” o indivíduo, o “abraça” e o leva a total 

submissão e domínio.  

“Amy Foster” segue a lógica da escrita conradiana, o indivíduo chave da narrativa 

encontra-se exilado, visto de fora e não aceito pela sociedade na qual se insere a posteriori. 

Yanko, o exilado, sofre nessa sociedade a não aceitação de uma maioria, mas é aceito, como 

ele mesmo diz, pela jovem Amy Foster, desta feita, é possível ver o abraço de parte da sociedade 

ao exilado, aquele “Outro”, parte da jovem garota, esta, que é criticada a todo momento por 

interagir com esse que vem de fora, com esse que é estranho, que foge da normativa padrão. O 

Exílio o abraça, mas esse abraço é o da submissão. 

É característico da escrita conradiana o caráter dúbio, em Lord Jim, também se 

evidencia essa postura, ele apresenta a primeiro momento “pós-exílio” como sendo integrado 

pela sociedade na qual se insere, mas logo depois, essa mesma sociedade o pune. Do mesmo 

modo, em “Amy Foster”, o exílio também pune o indivíduo, por mais que seja aceito por alguns, 

como a jovem Amy, ele é renegado por essa mesma, morre de forma “estúpida”, padece de sede 

decorrente uma febre. A jovem garota após casar-se com o exilado, Yanko Gooral, começa a 

perceber as diferenças existentes entre ambos, acha-o estranho, diferente, a ponto de não mais 

interagir como fora colocado no início do romance. 

Faz-se prudente discorrer acerca da questão do contato cultural existente durante o 

exílio, duas perspectivas distintas, mas que se influenciam mutuamente. Diferente do que 

pontua Tzvetan Todorov, a questão do desenraizamento por completo perde um pouco do 

sentido, não se é possível dizer que exista apagamento cultural (Aculturação), o que de fato 

ocorre é uma troca de influências por parte dessas culturas, ou, como pontua Homi Bhabha, 

ocorre uma hibridização cultural, elementos de uma cultura, encontram-se em outras por 

assimilação. 

 

Os embates de fronteiras acerca da diferença cultural têm tanta possibilidade 

de serem consensuais quanto conflituosos; podem confundir nossas definições 

de tradição e modernidade, realinhar as fronteiras habituais entre o público e 

o privado [...] O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com ‘o 

novo’ que não seja parte do continuum de passado e presente. Ele cria uma 

ideia de novo como ato insurgente de tradução cultural (BHABHA, 1998, pp. 

21-27). 

 

Bhabha pontua a questão da fronteira, mas é prudente destacar que a fronteira não é 

meramente geográfica, a fronteira é o “Outro”, o novo, e nesse contato destaca-se o movimento 

de troca, a via de mão dupla, onde as influências são trocadas entre esses sujeitos. O conceito 



28 
 

de hibridização cultural como é apresentado por Homi Bhabha, é englobado pela ideia de 

transculturação, exposta pelo escritor cubano, Fernando Ortiz. O conceito apresentado por Ortiz 

designa uma estratégia de sobrevivência cultural via escamoteamento, seria a aceitação parcial 

da cultura “vencedora”, para que, deste modo, pudessem preservar algo de sua cultura, dessa 

mesma forma é possível sugerir que ocorre com o exilado e com a sociedade que o recebe. 

Em ambos os romances apresentam a vivência do exilado. Conforme pontua Said, o 

exílio não é romântico, ele é frio, duro, mostra a dor e a perseguição do diferente por uma 

sociedade que não é a dele. A intenção aqui é romper com conceitos, mostrar a escrita de um 

exilado (Joseph Conrad) acerca de exilados (Lord Jim e Yanko Gooral) pela perspectiva de um 

exilado (Edward Said). Romper conceitos não significa fugir por completo de uma perspectiva 

teórica, mas sim flexibilizar um debate, trazer a lume a sensibilidade da questão, não falar pelo 

outro, mas expor o que o outro falou.  
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“A PESSOA, SEJA HOMEM OU MULHER, QUE NÃO TEM PRAZER EM UM BOM 

ROMANCE, DEVE SER INTOLERAVELMENTE ESTÚPIDA”: UMA ANÁLISE DAS 

REPRESENTAÇÕES DOS ESPAÇOS E SEUS SIGNIFICADOS NO ROMANCE A 

ABADIA DE NORTHANGER 

Camila Rafaela Pereira de Souza8 

 

RESUMO: 

Com a ampliação do leque das fontes históricas e buscando novas formas de conhecimento e pontos 

de vista sobre as mudanças do humano no tempo, a História encontrou novos territórios a serem 

explorados. Dentre estes espaços de análise, a Literatura se mostra como uma área do saber em que 

é possível captarmos leituras e representações de uma dada sociedade. Dessa forma, pensando a 

Literatura como um registro e uma interpretação das experiências de uma sociedade, o presente 

trabalho tem por objetivo analisar como os espaços são representados na obra A Abadia de 

Northanger (1818) da escritora inglesa Jane Austen. Analisando como a autora representou os 

espaços ocupados pelas suas personagens, tanto no campo quanto na cidade, entre o público e o 

privado, assim como atentar para os sentidos atribuídos a esses espaços e como estes eram moldados 

pelos costumes e hábitos da época. 

Palavras-chave: Literatura; Jane Austen; Espaços; História. 

 

“THE PERSON, BE A MAN OR A WOMAN WHO HAS NO PLEASURE IN A GOOD 

ROMANCE, SHOULD BE INTOLERALLY STUPID”: AN ANALYSIS OF THE 

REPRESENTATIONS OF THE SPACES AND THEIR MEANINGS IN ROMANCE 

NORTHANGER ABBEY 

 

ABSTRACT: 

With the enlargement of the fan of the historical sources and looking for new knowledge forms and 

points of view on the humans changes in the time, History found new territories to be explored. 

Among these analysis spaces, the Literature is shown as an area of the knowledge in that is possible 

capture readings and representations of a given society. In that way, thinking the Literature as a 

registration and interpretation of the experiences of a society, the present work has as objective to 

analyze how the spaces are represented in the Jane Austen’s work Northanger Abbey (1818). 
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Analyzing as the author represented the busy spaces for their characters, in the field and in the city, 

between the public and the private, as well as looking at the attributed senses at those spaces and as 

these they were molded for the habits in general and the habits of that time. 

Keywords: Literature; Jane Austen; Spaces; History. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O uso da Literatura como fonte histórica foi, por muito tempo, marginalizado por uma 

História que se apoiava apenas na utilização de documentos considerados oficiais. No entanto, com 

o crescente movimento de renovação historiográfica que ocorreu no século XX, inicialmente, como 

se diz de modo repetido, na França e repercutindo em vários países, o repertório de fontes históricas 

ampliou-se. Os historiadores ligados à revista Annales d’Histoire Économique et Sociale, fundada 

em 1929 por Lucien Febvre e Marc Bloch, tiveram enorme importância e contribuíram 

significativamente para essa empreitada9. 

Essa diversificação contribui significativamente para o enriquecimento dos trabalhos, 

através de novas reflexões que nos mostram outro olhar acerca do passado. Apontando-nos outros 

conceitos a serem discutidos pelo historiador: portanto, o estudo da Literatura, dentro de uma 

perspectiva historiográfica, adquire significados peculiares, já que, enquanto a Historiografia 

procura o ser das estruturas sociais, comprometido com o existente, a Literatura fornece-nos uma 

perspectiva do vir-a-ser10. 

Cabe salientar que mesmo que a Literatura possua um caráter ficcional e de não retratar 

personagens que “de fato existiram”, não se pode negar, contudo, que ela seja um produto do seu 

tempo e indique condições socioculturais nas quais os autores estão inseridos, encarnando nas suas 

personagens a realidade em que viveram11, o que vem a constituir-se, assim, como uma 

possibilidade de estudo para o campo historiográfico. 

Buscando a utilização da Literatura enquanto fonte histórica, o objeto de estudo deste 

trabalho é o livro A Abadia de Northanger (Northanger Abbey) da escritora inglesa Jane Austen. 

Ambientado no contexto da Inglaterra rural da virada dos séculos XVIII para o XIX, a obra retrata, 

a partir do cotidiano das suas personagens, como eram os costumes estavam estabelecidos, como os 

espaços eram divididos e como era a interação social entre o campo e a cidade naquele período. 

                                                           
9 FERREIRA, 2009. 
10 SEVCENKO, 2003. 
11 PESAVENTO, 2006. 
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O mundo representado por Austen é o mundo doméstico, no qual a vida segue indiferente às 

agitações sociais que ocorriam na Inglaterra12. Através de sua escrita, a autora retratou o cotidiano 

dos cidadãos rurais do país no final do século, uma sociedade mostrada como resistente ao processo 

de transformações que vinham ocorrendo. Com suas personagens, Austen critica a necessidade de 

mudança daquele ambiente em decorrência das modificações que a sociedade à sua volta vinha 

passando. Corroborando com a dicotomia criada entre campo e cidade, e os sentidos dados a essas 

palavras e ao que elas significam, sendo o campo percebido como um lugar de “atraso” e 

“limitação”, e a cidade associada ao centro de realizações e ambição13. 

Dessa maneira, o principal objetivo deste trabalho é analisar as representações dos espaços 

ocupados pelas personagens e seus sentidos, principalmente as personagens femininas encontradas 

na obra de Austen. Para mostrar quais espaços e papeis cabiam aos homens e mulheres naquele 

ambiente e como a sociedade inglesa da época estava organizada de acordo com suas necessidades. 

Esta análise tomará como aspectos norteadores a ideia de organização dos espaços feita através da 

relação íntima do homem com seu corpo e com as outras pessoas; é a partir dessa relação que se 

organiza o espaço a fim de conformá-lo às suas necessidades e às suas relações pessoais14. 

A maioria dos estudos encontrados sobre a obra dela se encontra no campo das Letras e da 

Crítica Literária. Como é o caso das pesquisas feitas pela Professora Doutora em Literatura anglo-

americana, Genilda Azeredo. Professora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ela é graduada 

em Licenciatura Plena em Letras e possui mestrado e doutorado na mesma área. No Nordeste 

brasileiro é uma das principais pesquisadoras sobre a obra de Austen, focando principalmente nas 

adaptações fílmicas produzidas com base nos escritos da autora. Um dos seus trabalhos mais 

significativos trata-se do livro Jane Austen, Adaptação e Ironia: uma introdução, publicado em 

2003: esta obra reúne textos que resultam da sua pesquisa de Doutorado sobre a relação entre Austen 

e a adaptação de seus romances para o Cinema15. 

No campo da História poucos trabalhos foram encontrados após uma ampla pesquisa. 

Citaremos aqui dois dos que mais nos chamaram a atenção: o primeiro, de autoria de Adriana Buss, 

trata da representação da família inglesa nos séculos XVIII e XIX através dos três romances mais 

conhecidos de Austen: Razão e Sensibilidade (1811), Orgulho e Preconceito (1813) e Persuasão 

(1818). Já o segundo trabalho encontrado, de autoria da Flávia Florentino Varella, busca traçar uma 

comparação entre o filósofo e historiador David Hume e a escritora Jane Austen, no que diz respeito 

                                                           
12 CEVASCO, 1993. 
13 WILLIAMS, 1989. 
14 TUAN, 2015. 
15 Cf. Currículo Lattes da Profa. Dra. Genilda Azeredo: http://lattes.cnpq.br/2336287299613364. 
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à construção da moderna Historiografia inglesa. Neste artigo, Varella discute sobre as relações entre 

Historiografia e Romance: segundo a autora, Hume produziu um programa historiográfico que 

avalizava o sentimento como categoria de explicação do movimento histórico e via na identificação 

do leitor com a narrativa um aspecto fundamental da sua obra. Enquanto Austen parece defender 

uma concepção moderna de Historiografia que incorpore o sentimento e a emoção em oposição aos 

modelos clássicos contra os quais Hume já erguia seu projeto. 

No que diz respeito às discussões historiográficas que guiarão essa pesquisa, estas se situarão 

no campo da História Cultural que se dedica às diferenças, conflitos e debates, como também aos 

interesses e às tradições compartilhadas em culturas inteiras16. Entendendo que a Literatura, assim 

como todo objeto cultural, é também um meio capaz de gerar representações, o conceito trabalhado 

por Roger Chartier torna-se de grande valia para essa pesquisa, já que, para o autor, o conceito de 

representação é o de variabilidade e da pluralidade de compreensões (ou incompreensões) do mundo 

social e natural17. Assim sendo, o texto literário compartilha de uma forma possível de apreender o 

mundo e, por isso, caracteriza-se como uma fonte de pesquisa histórica cabível de ser analisada. 

É a partir das representações que as sociedades observam a realidade e determinam sua 

existência. Ainda sobre tal conceito, Chartier afirma: 

 

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. [...]. As percepções do social não são 

de forma alguma, discursos neutros: produzem estratégias e prática (sociais, 

escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por 

elas menosprezados, a legitimar um projecto reformador ou a justificar, para os 

próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas18. 

 

É através do próprio interesse que alguns grupos impõem sua visão de mundo ou sua própria 

posição no mundo, por meio das representações. E é para se entender e analisar tais representações 

que a Literatura surge como uma via de acesso, ampliando os paradigmas interpretativos necessários 

à análise historiográfica. 

Cabe esclarecer os motivos pelos quais optamos pela abordagem da análise das 

representações. Tal escolha é justificável pelos métodos de entendimento da fonte, já que a 

Literatura é vista como uma das possíveis formas de representar a sociedade, constituindo assim, 

um produto social. Sendo o literato influenciado pelo campo em que ele ocupa naquele ambiente 

                                                           
16 BURKE, 2008, p. 06. 
17CHARTIER, 1990, p. 21. 
18CHARTIER, 1990, p. 17. 
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social e, por muitas vezes, vindo a imprimir nas suas personagens características de um determinado 

contexto histórico-social. Dessa maneira, a obra literária, por se tratar de uma produção situada em 

um tempo e espaço, servirá como ótima possibilidade de análise, já que para relacionar a narrativa 

literária à narrativa historiográfica é preciso primeiramente situá-las no tempo, descrever e definir 

aquilo que está se falando, a que e a quem correspondem dadas designações19. 

 

A ABADIA DE NORTHANGER E JANE AUSTEN: UMA BREVE APRESENTAÇÃO 

 

 A Autora por trás da Obra: quem foi Jane Austen? 

Jane Austen foi uma escritora inglesa que viveu entre 1775 e 1817. Nasceu em Steventon, 

Hampshire, um condado no sul da Inglaterra, no dia 16 de dezembro de 1775 e faleceu em 18 de 

julho de 1817. Filha do reverendo George Austen, Jane Austen vinha de uma família estabelecida 

na classe gentry, através do comércio de tecidos e, por isso, teve acesso à educação junto com seus 

outros irmãos20. 

Os ingleses do século XVIII acreditavam que a natureza revelava o poder e a sabedoria do 

‘Todo Poderoso’. Acreditava-se igualmente que Deus havia colocado reis e rainhas acima de 

duques, condes e viscondes. Por sua vez, os nobres detentores de títulos eram ‘superiores’ aos gentry 

– a classe social refinada e educada à qual pertencia a família Austen. A ordem social era tão 

complexa que mesmo entre os gentry havia diferentes níveis. No topo estavam aqueles tornados 

cavaleiros, possuidores de um sobrenome proeminente ou proprietários de terras que estavam na 

família por gerações. Nos níveis inferiores estavam os bispos, pequenos proprietários de terra, 

oficiais do exército, médicos e clérigos, como o pai de Jane Austen, que possuía educação, mas 

pouco dinheiro21. 

Em 1783, Austen é enviada junto com sua irmã, Cassandra, à escola. Estes estabelecimentos 

serviam para “refinar” as meninas. Os meninos estudavam História, Matemática e Ciências. Já as 

meninas aprendiam um pouco de Gramática, porém, a maior parte do tempo era dedicada ao ensino 

das práticas domésticas e as ditas “habilidades femininas”, como costura, canto ou tocar algum 

instrumento. As meninas Austen frequentaram por pouco tempo a escola, voltando definitivamente 

para Steventon em 1786 e nunca mais receberiam uma educação formal. Em casa, na juventude, 

Jane praticava canto e aulas de piano, lia francês com facilidade e sabia um pouco de italiano. “Em 

                                                           
19 ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 26. 
20 REEF, 2014. 
21 REEF, 2014, p. 31. 
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História, ela seguia os antigos guias: Goldsmith, Hume e Robertson. A investigação crítica sobre as 

declarações normalmente recebidas dos historiadores mal havia começado”22. 

Austen vivia, portanto, reclusa em relação ao mundo literário da época. Não mantinha 

contato com nenhum dos autores conhecidos, tudo o que escreveu foi resultado de um trabalho 

caseiro. Isso se deve ao fato de que sua escrita foi abafada, pois não era de bom tom para o período, 

uma mulher se tornar escritora: por isso mesmo, durante os últimos anos de sua vida, quando seus 

trabalhos aumentavam no agrado do público, poucas eram as pessoas que sabiam o seu nome. Seu 

primeiro livro foi publicado com a assinatura “By a Lady” para que, assim, o verdadeiro nome da 

autora não fosse levado a público. 

 

 A Obra 

Após a morte da autora, duas obras foram publicadas postumamente: Persuasão e A Abadia 

de Northanger. Finalizado em 1803, mas só publicado em 1818: esse tempo entre sua finalização e 

publicação se deu pelo fato de que o editor que comprou os direitos do livro não o achou bom o 

suficiente para ser publicado e, por isso, resolveu deixá-lo de lado. Só após sua morte o irmão de 

Austen compra os direitos do livro de volta e o publica postumamente. O romance lembrava o humor 

do período da juventude da autora, ao fazer uma paródia dos romances góticos famosos na mocidade 

de Austen. 

O romance conta a história de Catherine Morland, de quinze anos, que vive uma vida pacata 

com seus pais e irmãos até que é convidada por seus vizinhos, os Allen, a passar uma temporada em 

Bath, no sudoeste da Inglaterra. A história se divide em dois momentos: no primeiro, a viagem com 

os Allen, seus vizinhos; no segundo, sua viagem a Northanger Abbey e a convivência com os 

Tilneys, família dos amigos que Catherine tinha conseguido durante sua estadia em Bath. 

O Sr. Allen era proprietário de boa parte das terras que cercavam Fullerton, o lugarejo em 

Wiltshire onde viviam os Morlands. A ele foi ordenada uma estadia em Bath para se tratar de uma 

enfermidade. Sua esposa, que gostava bastante de Catherine Morland, convidou-a a ir com eles. 

Bath era muito famosa por seus passeios, bailes, concertos e festas. Além disso, era conhecida 

também por suas fontes de águas termais, onde muitas pessoas, preocupadas com a sua saúde, se 

dirigiam para beber a água que borbulhava das fontes térmicas, acreditando ser esta “a cura para 

suas enfermidades”: “os turistas tinham muito o que fazer nessa cidade em expansão. Bath oferecia 

                                                           
22 LEIGH, 2014, p. 92. 
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jardins públicos, ruínas romanas, bailes, concertos e peças teatrais com atores vindos dos palcos de 

Londres”23. 

Com toda essa agitação, Bath era o lugar propício para Catherine viver suas aventuras como 

heroína. Em um dos bailes, ela dança com um jovem pároco chamado Henry Tilney. No dia seguinte 

conhece uma nova amiga, Isabella Thorpe, com quem divide o mesmo gosto pelos romances góticos 

tão famosos na época, como The Mysteries of Udolpho, de Ann Radcliffe, obra que narra as 

experiências de uma órfã num castelo em terras distantes. A partir da amizade com Isabella, 

Catherine conhece seu irmão, John Thorpe, que acredita ser ela herdeira de uma grande herança e 

por isso se sente no “dever” de cortejá-la. 

Logo após esses acontecimentos, Catherine encontra novamente Henry Tilney e conhece sua 

irmã, Eleanor, e seu pai, o general Tilney, dono da abadia que dá nome ao livro. O general ficara 

sabendo também que Catherine herdaria uma grande soma de dinheiro e, por isso, ele acaba 

escolhendo-a para ser a esposa de Henry. Porém, logo essa história é desmentida e o general volta 

atrás com a sua palavra. No entanto, não consegue mais separar Henry e Catherine, que acabam 

casando no fim da história, mesmo ela não tendo uma herança, e sendo, segundo os costumes da 

época, uma “péssima opção para o matrimônio”24. 

 

OS ESPAÇOS E SEUS SENTIDOS: ASPECTOS HISTORIOGRÁFICOS E LITERÁRIOS 

A Abadia de Northanger foi escrita no fim do século XVIII e publicada no século XIX. 

Partindo desse pressuposto, analisaremos a seguir alguns aspectos dados a ler na obra, que 

representam a sociedade daquele período. 

Pensando sobre o tempo, percebemos que Austen escrevia num momento crucial para a 

Inglaterra e para os demais países do mundo. Nesse período uma das maiores revoluções estava 

acontecendo, ou melhor, “explodindo”, a Revolução Industrial. Isso significa dizer que a certa altura 

da década de 1780, pela primeira vez na História, os grilhões do poder produtivo foram retirados 

das sociedades humanas, e, com isso, se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante, e até 

ilimitada de homens, mercadorias e serviços25. 

Austen confirma esse aspecto quando caracteriza um espaço de trânsito na cidade de Bath, 

que era vista por muitos como uma cidade de realizações, quando comparada ao campo, lugar de 

moradia da maioria daqueles que passeavam pelas suas ruas movimentadas: 
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24 AUSTEN, 2010. 
25 HOBSBAWM, 2007, p. 50. 



36 
 

 

Em meio minuto do balneário já estavam no arco em frente a Union Passage; 

mas aqui elas tiveram de parar. Todos os que conhecem Bath devem lembrar-

se da dificuldade de atravessar Cheap Street naquele ponto; é de fato uma rua 

de natureza tão impertinente, tão desgraçadamente ligada às grandes estradas 

de Londres e Oxford, e ao principal hotel da cidade, que nunca se passa um dia 

sem que grupo de senhoras, por mais importantes que sejam seus afazeres, quer 

estejam em busca de pastéis, quer de chapéus, quer até (como no caso presente) 

de rapazes, sejam detidas de um lado ou de outro pelas carruagens, pelos cavalos 

ou pelas carroças26. 

 

Nesse trecho percebemos que as ligações entre as pequenas e grandes cidades se tornavam 

cada vez mais frequentes, principalmente com Londres, que naquele período estava em rápida 

expansão. Sendo um produto de um capitalismo agrário e mercantil, desenvolvia-se em ritmo 

acelerado, absorvendo áreas cada vez maiores do resto do país e atraindo pessoas de diversas regiões 

que iam e vinham da cidade em busca de trabalho ou um “esconderijo”27. 

Essas pessoas no geral vinham das cidades menores e/ou dos vilarejos, e com isso a relação 

entre campo e cidade se intensificava, transformando economicamente e socialmente as relações 

humanas estabelecidas por esse contato e a representação do campo e da cidade: 

 

– Bom, cada um deve ter sua própria opinião, e quem vai a Londres pode achar 

que Bath não é nada. Mas eu, que vivo num lugarejo perdido no interior, nunca 

vou achar mais mesmice num lugar como este do que em minha própria casa; 

pois aqui há muita variedade de diversões, muita variedade de coisas para ver e 

para fazer o dia inteiro, algo que não conheço por lá28. 

 

Austen, na voz da personagem Catherine, corrobora, nesse trecho, com a dicotomia criada 

entre campo e cidade e os sentidos dados a essas palavras e ao que elas significam, sendo o campo 

um lugar de “atraso” e “limitação”, e a cidade associada ao centro de “realizações” e “ambição”29. 

Bath, cidade onde o romance foi ambientado, era vista por Catherine Morland como um 

lugar de realizações, cheia de entretenimento e lugares novos para apreciar, algo que não se via no 

vilarejo onde morava. Por essa razão, as cidades eram visitadas constantemente durante algumas 

temporadas do ano por famílias que moravam no campo e que buscavam nela serviços que não se 

encontravam com frequência onde moravam, como é o caso do Sr. Allen, que vai para Bath cuidar 

de uma enfermidade, tendo acesso aos médicos e às águas termais de seus balneários tão famosos. 

                                                           
26 AUSTEN, 2017, p. 47. 
27 WILLIAMS, 1989, p. 205. 
28 AUSTEN, 2010, p. 86. 
29 WILLIAMS, 1989. 
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Desde a ocupação romana, na Antiguidade, Bath se desenvolveu em volta dos famosos 

balneários de águas termais. Os romanos, aficionados em banhos, construíram enormes instalações 

que serviam como piscinas públicas e como lugar de encontros casuais e de negócios. Essa tradição 

se perpetuou durante o tempo e os balneários continuaram como espaços de sociabilidade até o 

século XIX30: 

O balneário era o lugar onde se devia encontrar alguém chegado a Bath há tão 

pouco tempo, e ela já havia achado aquele edifício tão propício ao 

descobrimento da excelência feminina e ao aprofundamento da intimidade 

feminina, tão admiravelmente adequado à troca de segredos e à confiança 

ilimitada, que ela estava muito razoavelmente esperançosa de conseguir fazer 

mais uma amiga entre aquelas paredes.31 

 

Com isso, a cidade ganhava mais um atrativo para pessoas de diversas localidades que 

vinham em busca das águas ditas curativas, que possivelmente não auxiliavam na cura de nenhuma 

doença, pelo contrário, já que pelo fluxo de pessoas que se banhavam nas águas dessas termas: era 

mais provável que estas fossem agentes de contágio de inúmeras doenças. 

Segundo Richard Sennett, “uma cidade é um assentamento humano no qual estranhos irão 

provavelmente se encontrar”32. A partir de tais encontros várias atividades se desenvolveram e 

podiam ser encontradas nas cidades, tais quais o teatro e os bailes, que serviam também como 

espaços de sociabilidade bastante comuns: “dançar era uma atividade social popular na Inglaterra 

do século XVIII”33. Além de ser uma prática social, a dança permitia que os jovens se conhecessem. 

Para muitas moças que frequentavam os Salões Inferiores para os bailes, esta era uma oportunidade 

de encontrar quem poderia vir a ser seu marido em um futuro próximo.  

Havia, nessa época, um código de conduta e moral a se cumprir, pois a sociedade esperava 

um comportamento “digno de uma mulher” com idade para se casar. Uma moça solteira deveria 

sempre estar acompanhada em público, e só podia falar com um rapaz caso estivessem sido 

adequadamente apresentados. Como foi o caso de Catherine e Tilney, que foram apresentados um 

ao outro pelo mestre de cerimônias: 

 

A nobreza e os gentry orgulhavam-se de seus modos, internalizados desde quase 

o nascimento. Um elaborado código de etiqueta governava cada interação 

social, mesmo as triviais. As regras ditavam como as ladies e gentlemen 

entravam na sala de jantar, quem falava primeiro quando as pessoas eram 

apresentadas, e onde e com quem uma lady poderia conversar. Demonstrar as 

                                                           
30 SOMERSET, 2003. 
31 AUSTEN, 2010, p. 67. 
32 SENNETT, 1988, p. 58. 
33 REEF, 2014, p. 59. 
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maneiras apropriadas, independentemente da posição social, significava vir de 

“um bom berço”, ou ter recebido uma criação sólida34. 
 

Os costumes moldavam a maioria dos aspectos da sociedade inglesa, até mesmo uma simples 

troca de conversas entre dois jovens devia seguir normas estabelecidas: por isso, cada pessoa tinha 

o seu espaço moldado de acordo com tais regras. O lugar da mulher foi de longe o que mais sofreu 

com tais normas, já que, diante de uma sociedade patriarcal, ela deveria se submeter às vontades de 

outras pessoas, antes de satisfazer as suas próprias. 

No livro, Austen debate acerca das escolhas de leitura da sua heroína: em certo ponto da 

narrativa, essas escolhas são questionadas, pois Catherine é uma fã dos romances góticos famosos 

naquela época. E quando questionada sobre esse tipo de leitura, ela diz: “consigo ler poesia e peças 

de teatro, e coisas do tipo, e não detesto relatos de viagem. Mas não consigo interessar-me pela 

história, a história mesmo, solene”35. 

Como já dito no início, o estudo de História e Política era restrito aos homens; às mulheres 

restava o estudo do canto, da pintura e de atividades domésticas, tais como o corte e a costura. “A 

situação de ignorância em que se pretende manter a mulher é responsável pelas dificuldades que 

encontra na vida e cria um círculo vicioso: como não tem instrução, não está apta a participar da 

vida pública, e não recebe instrução porque não participa dela”36. Por isso, elas eram impedidas de 

se envolver na Política, tanto pelo desconhecimento, quanto por esse ser um espaço público e, 

portanto, reservado aos homens: “[...] tanto na vida quanto na arte, a mulher no século passado 

(XVIII) aprendia a ser tola, a se adequar a um retrato do qual não era a autora”37. 

Tal contexto era resultado de uma sociedade organizada dentro de um sistema patriarcal, na 

qual a única saída para a mulher parecia ser o casamento, já que fora dele não havia papel para ela 

dentro dessa organização. Por isso, havia um reforço para que as meninas não seguissem com seus 

estudos e que “no pequeno espaço de tempo que mediava entre a vida da menina e da senhora, a 

moça entregava-se ao aprendizado da música e das maneiras, ao interesse pelos vestidos, vivendo 

na expectativa da chegada do marido”38. O final dado por Austen à história de Catherine assemelha-

se ao destino de muitas moças daquele período, já que “Henry e Catherine se casaram, os sinos 

                                                           
34 Ibidem, p. 32. 
35 AUSTEN, 2010, p. 118. 
36 TELLES, 2009, p. 406. 
37 Idem, 1997, p. 403. 
38 MELLO E SOUZA, 1987, p. 89. 
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dobraram e todos sorriram; [...] É muito bom iniciar a perfeita felicidade com as idades respectivas 

de vinte e seis e dezoito anos”39. 

Portanto, percebe-se, à medida que chegamos ao fim deste trabalho, que Jane Austen, mesmo 

escrevendo durante um período de grandes acontecimentos, decidiu ignorar os eventos históricos 

que estavam ocorrendo e focalizar em um problema40, prendendo o olhar principalmente na História 

Social das famílias de proprietários rurais ingleses daquele tempo, representando seus processos 

estruturais e os padrões que orientavam a sociedade e o comportamento humano41. Todos esses 

processos estavam diretamente ligados aos costumes da época, mas também às mudanças que 

vinham ocorrendo provenientes da Revolução Industrial em curso. Tais mudanças não só afetavam 

as grandes cidades como Londres e Oxford, mas também a vida dessas famílias no campo, nas 

pequenas cidades e o cotidiano dessas pessoas ditas “comuns”. E mesmo não direcionando seu 

trabalho para a História dos grandes nomes e acontecimentos, Austen consegue representar os 

aspectos por muitas vezes deixados de lado pelos estudiosos: a vida cotidiana e as mudanças sociais 

que foram transformadas com a Revolução Industrial e seus desdobramentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização da Literatura como fonte histórica possibilita-nos o acesso a uma ampla gama 

de meios que podemos utilizar para termos acesso a novas visões sobre as sociedades antigas e suas 

particularidades. Enriquecendo o trabalho do historiador, ao mostrar um novo olhar sobre o passado, 

trazendo para o debate novas discussões e conceitos a serem suscitados pelo pesquisador. 

Jane Austen surge, portanto, como uma dessas possibilidades. Ao retratar o cotidiano de 

pessoas comuns da Inglaterra do século XVIII, uma sociedade rural que, mesmo longe dos grandes 

centros, vivencia alguns processos de transformações pelos quais a Inglaterra estava passando 

naquele momento. Através das suas personagens, ela representa traços peculiares da sociedade que 

nos instigam a visualizar a História através de outro olhar, para melhor entendermos a sociedade em 

transformação que era a Inglaterra daquele período. 

A obra de Jane Austen, apesar de pouco estudada por historiadores, nos permite pensar 

questões tais quais foram discutidas anteriormente e nos possibilita mais um viés para se entender 

como estava organizada a sociedade inglesa na virada dos séculos XVIII – XIX. Sendo, portanto, 
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uma ótima possibilidade de observação e pesquisa sobre os hábitos sociais que dão cores à história, 

mas que o historiador ainda tem grande dificuldade em analisar.  
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CONSTRUINDO UMA IDENTIDADE: 

AS HQS DA EDITORA EBAL E O NACIONALISMO NA NONA ARTE 

Autora: Thaís da Silva Tenório42  

Orientador: Prof. Dr. Renato Amado Peixoto  

 

RESUMO: 

Esta comunicação tem por objetivo discutir de que forma a indústria quadrínistica brasileira, 

mais especificamente a editora EBAL – Editora Brasil América Limitada – contribuiu para a 

formação de uma identidade nacional que ainda estava em construção em meados do século 

XX. Neste período, os quadrinhos vendidos no Brasil eram em sua maioria de origem 

estrangeira, o que reforçava ainda mais o preconceito com a Nona Arte, pois além de serem 

vistos como algo altamente subversivos e perigosos para os jovens, eram materiais de outros 

países, que veiculavam ideias, costumes que não eram nacionais. Pensando nisso, Adolfo Aizen 

– conhecido por ser um defensor das Histórias em quadrinhos – em meio as campanhas que 

fazia para elevar o status dos quadrinhos, funda a EBAL, que posteriormente seria a maior 

editora de quadrinhos do Brasil, sendo uma das responsáveis por elevar a condição das HQs no 

cenário cultural ao atrelar as produções a temas religiosos, adaptações de clássicos da literatura 

brasileira e por fim a temas históricos. A abordagem efetuada mostrou que, tendo o apoio de 

órgãos como Ministério da Educação, a EBAL conseguiu vencer boa parte da resistência à 

cultura quadrinística, como também foi um importante agente de no processo de construção de 

uma identidade nacional.  

Palavras-chave: Identidade; Histórias em Quadrinhos; Nacionalismo  

 

BUILDING AN IDENTITY: THE COMICS FROM EBAL PUBLISHER AND THE 

NATIONALISM IN THE NINTH ART 

ABSTRACT: 

This communication aim to discuss how the Brazilian comic industry, more specifically the 

EBAL (Editora Brasil América Limitada) Publisher contributes to the national identity 

formation which still was in construction in the middle of the 20th century. In this period, the 

comic books sold in Brazil was majority of foreign origin, which reinforced the prejudice 
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towards the ninth art, because besides they were saw as something highly subversive and 

dangerous to the youth, were materials from other countries, which carried ideas, behavior that 

weren’t national. Thinking about it, Adolfo Aizen – known for be a defender of comic books – 

amid the campaigns that he did in order to elevate the comic status, established the EBAL, 

which posteriorly would become the greatest comic book publisher in Brazil, being responsible 

for elevate the comic books conditions in a cultural scenario when hitching the production to 

religious themes, adaptations of classics of Brazilian literature and lastly historical themes. The 

approach taken demonstrated that, the support of public agencies as the ministry of education, 

the EBAL managed to win part of the resistance against the comic book’s culture, as well as 

was an important agent in the process of construction of a national identity.  

Keywords: Identity; Comic Book; Nationalism.  

 

INTRODUÇÃO 

Para compreender tanto sobre a formação da nação brasileira, como também sobre as 

influências que está recebeu, é necessário entender a relação entre espaço e identidade nacional. 

De acordo com Renato Amado Peixoto (2011), antes de se formar um espaço físico concreto, 

existe a formação de um espaço imaginário. Este por si produz uma linguagem através das 

múltiplas experiências de outras linguagens existentes. A partir disto, é possível pensar tais 

pressupostos que possibilitaram as condições de composição da gramática e da sintaxe dessas 

linguagens. Assim, pensar um espaço nacional implica em investigar a construção humana que 

só existe quando parte de um determinado campo de forças, no qual a energia geradora é o 

falante e a linguagem seu gerador.  

Esse espaço pode ser entendido a partir do historiador Raimundo Arrais (2004) ao nos 

dizer que ele consiste não apenas em uma matéria inerente, pelo contrário, ele faz parte da 

construção de relações sociais, incorporando significados que lhe são atribuídos por 

determinadas representações, revestindo-se de simbologias e contribuindo para a construção de 

certas identidades. Para o autor ele é tido como uma marca e expressão das relações sociais. 

Partindo disso, é possível compreender como tais produtos culturais foram importantes para 

gerar esse espaço nacional indenitário.  

Dentre os veículos culturais que foram utilizados para a disseminação e construção 

dessa identidade, estão as Histórias em Quadrinhos (HQs). Que apesar de toda a resistência que 

encontraram ao longo do tempo por parte principalmente dos pedagogos, já haviam vencido o 

preconceito dos educadores e psicólogos e passaram a ser utilizadas não apenas para 
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divertimento, mas também como suporte pedagógico nas escolas. Para Angela Rama e 

Waldomiro Vergueiro (2004), a utilização das Histórias em Quadrinhos para fins educativos já 

era amplamente comum em países como a China. Nos anos 1950 o governo de Mao TseTung 

já utilizava as HQs para campanhas educativas, visando divulgar modos da vida exemplar que 

os chineses deveriam ter.  

Assim, o Estado, ao perceber o poder de disseminação de ideias que os quadrinhos 

possuíam, iniciou um movimento de incentivo à produção de obras que tivessem como tema a 

História do Brasil. Dentre as editoras que participaram dessa ação, a que mais se destacou foi a 

Editora Brasil-América (EBAL) que produziu a primeira obra quadrínistica que buscou retratar 

os principais episódios históricos do Brasil. O sucesso e pioneirismo de História do Brasil em 

Quadrinhos (1959-1961) se deu pelo fato de que a EBAL procurou unir a Nona Arte43 ao 

conhecimento e procedimentos acadêmicos, somado a um grupo de profissionais das mais 

variadas áreas, desde desenhistas, historiadores, etc. 

A partir da compreensão da participação das Histórias em Quadrinhos no processo de 

formação da identidade nacional, o presente trabalho propõe discutir de que forma a indústria 

quadrínistica brasileira, mais especificamente a editora EBAL – Editora Brasil América 

Limitada – contribuiu para a formação de uma identidade nacional em meados do século XX. 

 

UM PANORAMA GERAL DOS QUADRINHOS 

As Histórias em Quadrinhos são vistas corriqueiramente como “inocentes”, a fim de 

divertir por apenas alguns momentos, procuram incidir uma ideologia através da mensagem, 

em alguns casos de forma simples e em outros mais complexos. Historicamente, além de 

reproduzirem as contribuições quadrinísticas, estéticas e literárias advindas de diferentes 

épocas, os quadrinhos informam sobre a realidade social, psicológica e política, oferecendo ao 

leitor conceitos, modos de vida, visões de mundo, etc. 

A literatura quadrinística por sua vez emerge no século 20. Em seu início, tratava-se de 

uma produção cultural marginal, que não tinha veículo próprio de difusão. As histórias em 

quadrinhos surgem como tiras diárias em jornais, e que para muitos quadrinistas ainda é o início 

                                                           
43 Ricciotto Canudo, crítico italiano de cinema organizou as artes vigentes na seguinte ordem: 1ª Arte – Música 

(som) 2ª Arte – Dança/Coreografia (movimento) 3ª Arte – Pintura (cor) 4ª Arte – Escultura (volume) 5ª Arte – 

Teatro (representação) 6ª Arte – Literatura (palavra) 7ª Arte – Cinema (integra os elementos das artes anteriores). 

A partir de então, com o surgimento da fotografia, dos quadrinhos, games e novos formatos de arte digital, deu-se 

continuidade a classificação das artes e surgiram as seguintes: 8ª Arte – Fotografia (imagem) 9ª Arte – Quadrinhos 

(cor, palavra, imagem) 10ª Arte – Jogos de Computador e de Vídeo, e 11ª Arte – Arte digital (integra artes gráficas 

computorizadas 2D, 3D e programação).  
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da carreira ou meio de sobrevivência. As primeiras histórias em quadrinhos apareciam como 

tiras de jornais, possuindo geralmente um caráter humorístico, desenho caricatural, com 

temáticas na maioria das vezes familiar, bem como possuindo histórias curtas (VIANA, 2013). 

Esse processo é hegemônico no período de formação das histórias em quadrinhos, que 

alguns localizam entre 1895 até 1928. Em tal período, as histórias em quadrinhos dependiam 

dos grandes jornais, que eram sua principal vitrine. A partir dos anos 1930 surgem as revistas 

em quadrinhos44. O gênero da superaventura é o grande impulsionador das revistas em 

quadrinhos e abre a possibilidade de histórias mais densas e longas. O surgimento da Marvel 

Comics (inicialmente Timely Comics) e da DC Comics, entre outras, tornaram as revistas em 

quadrinhos de super-heróis o carro-chefe desse tipo de publicação e incentivo para a formação 

de diversos estúdios de produção de histórias em quadrinhos (VIANA, 2013). 

 A ideia de popularização dos quadrinhos veio dos Estados Unidos, a partir de 1895, 

momento de desenvolvimento da imprensa americana. Ao notar que o público gostava de 

ilustrações, os jornalistas William Randolph Hearst45 e Joseph Pulitzer46 começaram a publicar 

dominicalmente suplementos coloridos. Ganhando maior destaque, Yellow Kid de Richard 

Felton Outcault: A história consistia em um personagem que aparecia todos os domingos, onde 

já era notável o uso da fragmentação da imagem e os balõezinhos, a onomatopeia, ou seja, 

elementos que conhecemos hoje como característicos desse tipo de produção. Os quadrinhos 

construíram uma linguagem nova, com características do cinema, da literatura, porém, com uma 

expressão própria.  

                                                           
44 Sem dúvida, existiram outras revistas antes deste período. No entanto, é nessa época em que surge, generaliza 

e ganha primazia no mundo das histórias em quadrinhos as revistas em quadrinhos. E coube aos super-heróis o 

mérito de ter consolidado a forma de publicação de histórias em quadrinhos sob a forma de revistas (VIANA, 

2013).  
45 William Randolph Hearst (1863-1951): foi um editor americano, que trabalhou na revista American Weekly. 

Jornalista, foi considerado um dos precursores da imprensa marrom. (Nota da IHU On-Line). 
46 Joseph Pulitzer (1847-1911): jornalista e editor estadunidense. Trabalhou como repórter em jornais como 

Westliche Post, na Alemanha, e Washington D.C. (Nota da IHU On-Line. Disponível em: < 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1472&secao=243>. Acesso 

em: 29 Outubro 2014.). 
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Capa da primeira edição da revista em quadrinhos Yellow Kid 

Atualmente as Histórias em Quadrinhos estão presentes nos mais variados países, com 

diversos autores, e suas publicações circulam com uma enorme variedade de títulos e tiragens 

que, às vezes, atingem até milhões de exemplares, que são consumidos, principalmente, por um 

público composto de crianças e jovens.  

 

HQs NO BRASIL  

Trazendo para um panorama nacional, as histórias em quadrinhos no Brasil 

conquistaram espaço na cultura popular muito rápido, atingindo principalmente jovens e 

crianças, que eram seus alvos iniciais. Por se tratar de uma narrativa constituída por imagens e 

texto, a assimilação dos conteúdos se tornava mais acessível, causando assim seu sucesso,  

O imigrante italiano Ângelo Agostini é considerado o percursor do gênero com a 

publicação da primeira história em quadrinho brasileira, Nhô Quim, em 1869, publicada pela 

Vida Fluminense. Entretanto, segundo Edson Miguel (1984), a publicação de HQs nacionais 

começou de fato a ter sucesso com a venda de títulos de outros países nos quais as HQs eram 

lançadas através de suplementos de jornais de domingo a domingo.  

De maneira cronológica, as HQs no Brasil podem ser divididas em quatro fases.  A 

primeira, fase inicial na qual os trabalhos de Agostini em 1867 caem nas graças do público 

jovem, anunciando uma nova forma de literatura que chegava. Publicando obras como As 
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Cobranças, no jornal O Cabrião, em seguida em 1905 com o lançamento da revista O Tico-

Tico, na qual se tem o marco de uma publicação continua de quadrinhos brasileiros.  

Já a segunda fase é marcada pela popularização dos quadrinhos norte-americanos no 

Brasil através de Adolfo Aizen, quando este em 1933 lança o Suplemento Juvenil. Após o 

lançamento de Aizen, em 1935 Roberto Marinho lança o Globo Juvenil e em seguida da revista 

O Gibi, que posteriormente se tornaria sinônimo de histórias em quadrinhos no Brasil.  

Nos anos de 1940, as adaptações de clássicos da literatura brasileira conquistam espaços 

nas editoras, fato que foi de muita relevância num contexto social e político em que se buscava 

uma disseminação e valorização da cultura e dos artistas brasileiros. A preocupação em manter 

a fidelidade da história e a coerência gramatical, somados a tentativa de reverter a imagem 

distorcida que a sociedade tinha dos quadrinhos, caracterizavam as obras por serem duras, se 

movimento e não apresentarem elementos básicos de uma HQ. Dentre as editoras que estavam 

envolvidas nessas publicações está a Editora Brasil América – EBAL. 

 

EBAL  

A Editora Brasil América é fundada em maio de 1945 pelo jornalista Adolfo Aizen, 

considerado por muitos o "pai" das histórias em quadrinhos no Brasil. Apesar de não ter sido o 

pioneiro ao publicar HQs no Brasil, Aizen trouxe para as bancas com o Suplemento Juvenil, 

diversos heróis que são populares até hoje como Flash Gordon, Príncipe Valente, Mandrake, 

Jim das Selvas, Dick Tracy e outros.  

O primeiro título dos quadrinhos lançado pela EBAL foi em 1946, quando ainda não 

tinha o referido nome. Impressa na Argentina, numa associação de Aizen com Cesar Civita, a 

revista Seleções Coloridas trazia 32 páginas e era direcionada aos jovens. A série teve apenas 

17 números, e seu conteúdo trata-se de histórias da Disney, dentre elas a de Carl Barks. Porém, 

a primeira revista da empresa publicada em solo brasileiro chamava-se O Heroi, que trazia a 

priori várias histórias de heróis de algumas editoras americanas. 
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Capa da revista O Heroi, nº1 publicada pela editora EBAL 

 Durante os anos e 1950, a EBAL investiu esforços na publicação de adaptações de 

temas históricos e literários do Brasil. Os chamados assuntos "sérios" que tinham por objetivo 

demonstrar como os quadrinhos poderiam ser usados de forma positiva na formação das 

crianças e dos jovens, desmistificando a ideia de que estes eram perigosos para a formação 

cognitiva. 

As narrativas dos quadrinhos produzidos pela EBAL tinham uma grande preocupação 

com a estrutura gramatical das histórias. A atenção para com a informação que seria veiculada 

como também com a gramática do texto acabava dando origem a narrativas duras, pouco 

criativas. (BARBOSA, 2006). 

O surgimento da editora se inseriu num momento social de uma série se modificações 

no cotidiano dos brasileiros. Dentre as movimentações políticas e sociais que estavam 

acontecendo, citamos a construção do centro do país no governo de Jucelino Kubitschek. O país 

mergulhava numa atmosfera ideológica de modernidade que se espalhou por toda parte, 

concentrando-se majoritariamente no eixo Rio-São Paulo, estados nos quais a efervescência 

cultural e industrial foi aparentemente maior.  

Segundo Marc Ferro (1999), as ferramentas para controlar o passado e legitimar as 

dominações e as rebeldias são filmes, televisão, livros didáticos e quadrinhos. Assim, dentre as 

produções da EBAL, estão as chamadas de HQs históricas, ou seja, histórias em quadrinhos 

que tinham um cunho histórico, sendo utilizadas para o fortalecimento de uma ideia de nação 

que estava se formando em meados do século XX. Em diversas nações e com formas estéticas 
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distintas, as HQs tinham um sentido de manter as ideologias políticas e culturais do país. Na 

manutenção de mitos, lendas, fatos ou em descrições biográficas, o quadrinho histórico mantém 

e divulga a memória nacional (BARBOSA, 2006) 

Num panorama geral, as guerras que assolavam o mundo, as batalhas ideológicas e a 

busca de uma identidade nacional somada a movimentação política e o crescimento da indústria 

da comunicação foram ingredientes que contribuíram para o surgimento desse tipo de 

publicação, com preocupações políticas.  

No Brasil, no final dos anos de 1930 e 1940, Adolfo Aizen publicou o álbum Grandes 

Figuras do Brasil em dois volumes. Segundo Gonçalo Junior (2004), Aizen já tinha 

demonstrado interesse em publicar quadrinizações históricas e didáticas, pois para ele seria a 

melhor maneira de cativar e educar os jovens, além de vender o preconceito que existia na 

sociedade para com as HQs. 

Nesse momento no qual Aizen estava na sua cruzada para popularizar as HQs, no Brasil, 

durante os anos de 1940 e 1950, profissionais ligados a educação, políticos e alguns religiosos 

condenam os quadrinhos por aparentemente causarem preguiça mental. Segundo Moacy Cirne 

(1977), durante algum tempo os quadrinhos foram tidos como subliteratura prejudicial ao 

desenvolvimento intelectual das crianças, no entender dos sociólogos, estes eram uma das 

principais causas da delinquência juvenil. Isso ocorre concomitantemente quando nos Estados 

Unidos os comic books eram considerados pelos psiquiatras como os causadores de um 

comportamento delinquente nos jovens.  

Após as críticas que ganharam a imprensa sobre os malefícios da leitura dos quadrinhos, 

as editoras que lucraram pincipalmente com histórias de contos de terror e aventuras policiais 

procuraram amenizar a má impressão que tal visibilidade teria causado, focando agora na 

publicação de quadrinhos didáticos.  

A EBAL foi uma delas. Além da publicação de Grandes Figuras do Brasil, a editora 

lançou Grandes Figuras em Quadrinhos, Biografias em Quadrinhos, Série Sagrada e Epopéia.  
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Capa das revistas: Grandes Figuras do Brasil em Quadrinhos, Biografias em Quadrinhos e Epopeia, 

respectivamente  

Um destaque em especial para a Série Sagrada, que consistia e uma sábia estratégia de 

Aizen para conquistar a aceitação do clero ao publicar biografia dos santos, como também a 

quadrinização da bíblia.  

 

Série Sagrada nº 01, publicada pela Editora Brasil América em 1952 
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Já a revista Epopeia foi uma das ferramentas utilizadas principalmente para criar a ideia 

de Nação. Esta publicação consistia e contos e histórias de diferentes países, abordando sagas 

de personagens históricos dentre eles Marco Pólo, Napoleão Bonaparte, etc.  

Segundo Bakhtin (1981) a criatividade ideológica refrata a realidade. Naquele momento 

era necessário para os quadrinhos manter-se distante das reprovações do Estado e da Sociedade: 

No domínio dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem diferenças 

profundas, pois este domínio é, ao mesmo tempo, o da representação, do 

símbolo religioso, da formula cientifica e da forma jurídica, etc. Cada campo 

da criatividade ideológica e seu próprio modo de orientação para a realidade 

e refrata a realidade à sua própria maneira. [...] É seu caráter semiótico que 

coloca todos os fenômenos ideológicos sob mesma definição geral. 

(BAKHTIN, 1999, p.33) 

Em 1956 a revista Epopéia, número 42 aborda a guerra com o Paraguai, evento que na 

época contribuiu para a criação da ideia de nação, tal ideia que através da imprensa diluir em 

suas manchetes que o conflito era um grande insulto à honra dos brasileiros, estabelecendo um 

ponto em comum que unia partes da nação que não conseguiam aparentemente estabelecer um 

elo entre si.  

O grande objetivo dos artistas e intelectuais no final da década de 1950 era traçar uma 

nação com características culturais bem demarcada. Para isso os meios de comunicação eram 

essenciais, não só as histórias em quadrinhos, mas as novelas e os filmes nacionais, todas essas 

produções estavam envolvidas em uma atmosfera de ufanismo e exaltação nacional. 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS  

A partir da discussão de uma parte significante das produções da editora EBAL, 

podemos perceber como as histórias em quadrinhos estavam envolvidas em um processo 

civilizador indenitário, no qual também estavam inseridos outros meios de comunicação de 

massa. 

A partir da elaboração de quadrinhos com temáticas nacionais, principalmente de cunho 

histórico, foi possível uma transformação no imaginário social dos efeitos maléficos de tal 

literatura na formação dos jovens, como também contribuiu para o processo de formação de 

uma identidade nacional. As edições mencionadas foram apenas uma dentre tantas outras que 

estavam envolvidas nessa atmosfera ufanista que exaltavam os “grandes homens” da história 

da nação: inventores, escritores e políticos, como também narravam de forma particular fatos 
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que eram considerados importantes para a história da nação, buscando sempre estabelecer um 

sentido de unidade entre os leitores brasileiros. 

Como foi dito, uma das principais preocupações do Estado era justamente a questão da 

identidade da nação. Fazer brotar nos brasileiros o sentimento de nacionalismo, caracterizado, 

sólido. Para isto, o processo pode ser entendido em dois momentos. O primeiro compreenderia 

na formação de uma ideia de nação, e o segundo na disseminação desta. Aqui nos deteremos 

somente na primeira etapa, na qual amparados por Benedict Anderson (2008), 

compreenderemos uma parte desse processo.  

Para o autor, um dos principais elementos que contribuem para a formação de uma 

comunidade é a língua. Anderson afirma que a população leitora, através da língua impressa 

forma o que ele chama de embrião da comunidade imaginada. É através do capitalismo 

tipográfico que a língua aos poucos é absolvida pela população e posteriormente, construindo 

uma imagem sólida de antiguidade, essencial para uma nação. Nas palavras do autor, “o 

capitalismo tipográfico conferiu uma nova fixidez à língua”, tornando a comunidade unificada.  

Visto isto, a partir dessa abordagem, podemos compreender a importância que as 

Histórias em Quadrinhos impressas têm no Brasil no século XX. Sendo elas elementos da 

imprensa que utilizam da língua e de formas imagéticos para não só veicularem uma verdade 

sobre uma nação, como também propagar a língua e os símbolos nacionais em seu conteúdo.  
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MÚSICA, ALEGORIA & HISTÓRIA NA CANÇÃO LEVON (1971):  

sobre personagens musicais na obra de Elton John e Bernie Taupin 

Elton John da Silva Farias47 

 

RESUMO: 

Levon é uma canção lançada em 1971 pelo cantor-compositor e pianista Elton John em parceria 

com o letrista Bernie Taupin. Publicada no álbum Madman Across The Water, a canção é uma 

das mais ricas da carreira da dupla no que diz respeito à construção de personagens fictícias 

alegoricamente elaboradas a partir das influências e das experiências de vida de ambos, 

especialmente de Taupin, e usa de amálgamas entre pessoas e eventos reais para compor tanto 

os versos da letra quanto as notas e os compassos da melodia. O objetivo deste artigo, portanto, 

é analisar as principais referências históricas e culturais encontradas na canção e compreende-

las enquanto um conjunto musical que cria sentidos próprios e imprime uma visão artística de 

mundo bastante peculiar para o contexto histórico dos anos 1970. A partir da leitura de 

autores/as que pensam a Alegoria enquanto um recurso metodológico rico para a História e para 

as artes em geral, pretende-se pensar como a arte musical em questão consegue se interconectar 

ao passado e propor versos e notas que estão abertos a interpretações diversas para o seu próprio 

presente. Afinal, quem seria Levon? Quem seria Alvin Tostig, pai dele? Por que seu filho 

recebeu o nome de Jesus? Como a canção consegue se referir a personagens da Idade Média, a 

filósofos da ciência, a Friedrich Nietzsche e Richard Wagner, ao cristianismo e à Guerra do 

Vietnã ao mesmo tempo? O artigo tenta responder tais questões. 

Palavras-Chave: Elton John & Bernie Taupin; Levon; História & Alegoria. 

 

MUSIC, ALLEGORY & HISTORY IN THE SONG LEVON (1971): 

on musical characters in the work of Elton John and Bernie Taupin 

 

Levon is a song released in 1971 by singer-songwriter and pianist Elton John in partnership 

with lyricist Bernie Taupin. Published in the album Madman Across The Water, the song is one 

of the richest of the pair’s career in the construction of fictitious characters allegorically 

elaborated from the influences and life experiences of both, especially Taupin, using amalgams 

                                                           
47 Mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Foi Professor Substituto de História 

Medieval e Teoria e Metodologia da História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Campus 

Caicó, entre 2014 e 2017. Atualmente é Professor da Rede Básica de Ensino da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa e cursa Doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). 
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between real people and real events to compose the lyrics verses as well as the notes and bars 

of the melody. The purpose of this article, therefore, is to analyze the main historical and 

cultural references found in the song and understand them as a musical ensemble that creates 

its own senses and impresses an artistic vision of the world quite peculiar to the historical 

context of the 1970s. Taking authors who think of Allegory as a rich methodological resource 

for History and for the arts in general, it is intended to think how the musical art in question 

achieves interconnect to the past and propose verses and notes that are open to diverse 

interpretations for its own present. After all, who would be Levon? Who would be Alvin Tostig, 

his father? Why did his son receive the name of Jesus? How can the song refer to characters 

from the Middle Ages, to philosophers of science, like Friedrich Nietzsche and Richard 

Wagner, to Christianity and the Vietnam War at the same time? The article attempts to answer 

such questions. 

Keywords: Elton John & Bernie Taupin; Levon; History & Allegory. 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo do texto que vos apresento é bastante direto: expor ao/à leitor/a e analisar, 

ainda que não com a profundidade desejada, em função do pequeno espaço aqui disponível, as 

principais referências históricas e culturais encontradas na canção Levon, já apresentada no 

resumo, e compreende-las enquanto um conjunto musical que cria sentidos próprios e imprime 

uma visão artística de mundo bastante peculiar para o contexto histórico dos anos 1970. Para o 

alcance deste intento, divido o texto em três partes: a) uma discussão necessária acerca dos 

possíveis usos da Alegoria como recurso analítico importante para a pesquisa em História & 

Música; b) o contexto da década de 1970 que envolveu o lançamento do álbum Madman Across 

The Water, álbum em que Levon está presente, e as condições históricas que possibilitaram o 

lançamento e a recepção da forma-canção; c) as principais referências melódicas e líricas 

contidas na canção e como seus autores conseguiram interconectar elementos do passado para 

construir os versos e a melodia. Assim posto, passemos diretamente aos pontos propostos. 

 

MÚSICA, ALEGORIA E HISTÓRIA: sobre usos na pesquisa histórica 

Este tópico visa traçar um percurso caminhado pela figura de linguagem Alegoria e seus 

usos ao longo da História: no que se refere à etimologia, a palavra é derivada dos termos gregos 

allos (“outro”) e agorium (“uso público da ágora para oratória e para linguagem pública”). No 

sentido original, alegoria significa “falar em linguagem acessível a todos, remetendo a outro 
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nível de significação, dizendo uma coisa e expressando outra; a alegoria é por excelência, uma 

linguagem oblíqua”48. 

Há uma diferença substancial entre a alegoria e a metáfora, apesar de ambas serem 

costumeiramente confundidas e tratadas como semelhantes, quiçá como sinônimos: “enquanto 

a metáfora é construída a partir de uma associação que se apóia na semelhança entre dois 

elementos diferentes [bravura sendo representação na forma de um leão, por exemplo], a 

associação da alegoria é feita de forma arbitrária, sem nenhuma regra de similaridade”49. Já na 

alegoria, vários significados podem ser desejados e estes se incorporam a um determinado 

objeto escolhido, de maneira intencional, arbitrária ou mesmo acidental. “A diferença existente 

entre a metáfora e a alegoria se situa no fato de que nesta o significado [se] apóia no significante 

e pode ser constantemente alterado, o que não acontece na metáfora”50. 

A alegoria ganha ainda algum similitude com a fábula, mesmo que suas formas de 

expressão sejam muito diferentes, já que esta última se expressa mais determinantemente na 

Literatura e em textos em prosa, enquanto aquela caminha por diversas artes sem muita 

distinção de estética: assim sendo, “ambas possuem uma dimensão corpórea e concreta, que 

lhes serve de instrumento de transmissão de significações intencionalmente [ou não] 

induzidas”51. A grande diferença entre ambas é que “a fábula tem um efeito moralizante, que, 

embora possa aparecer provisória e ocasionalmente na alegoria, não faz parte de sua 

estrutura”52. 

O que pode conquistar o/a historiador/a e fazer com que este recurso se torne mais 

presente nos exercícios historiográficos é justamente sua capacidade para ser plural, para pôr 

em diálogo diversas expressões artísticas, culturais e sociais, para percorrer áreas distintas e, 

mesmo assim, não perder sua matriz primeira: a subjetividade da referência e não determinação 

de uma verdade sobre fatos e trabalhos abstratos. Mas a alegoria passou por diversas 

ressignificações ao longo da História: desde seu uso por Filão de Alexandria (25 a.C. – 50 d.C.), 

durante o período helenístico, para mediar os significados manifestados e os significados 

latentes, ou seja, as interpretações, e mais especificamente a interpretação de hieróglifos 

egípcios, a figura de linguagem fui usada e abusada por meios intelectuais, de modo a ser 

encaixada em cada uma de suas necessidades ao longo do tempo. 

                                                           
48 SOUKI, 2006, p. 93. 
49 Ibidem, p. 94. 
50 Idem. 
51 Idem. 
52 SOUKI, 2006, p. 94. 
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Entre a teologia cristã da Antiguidade tardia, determinantemente neoplatônica e 

agostiniana, afinal eram essas as principais orientações filosóficas da Patrística, havia três 

principais níveis de observação e compreensão do mundo expressos, principalmente, nas obras 

de Orígenes (182-252) – em De Viris Illustribus – e Santo Agostinho (354-430) – em Cidade 

de Deus. Tais níveis exerciam as seguintes leituras do homem, do corpo, da alma e do espírito: 

“a leitura literal, que tem como correspondência o corpo; a leitura moral que corresponde à 

alma e a leitura alegórica, que corresponde à perfeição espiritual”53.  

Por conta dessa associação e utilização filosófica cristãs, por muito tempo a alegoria foi 

menosprezada e diminuída pela ciência moderna, passando a ser vista como algo “anti-

científico”, um tanto irracional e incapaz de ofertar a objetividade dedutiva que o sujeito 

moderno cartesiano necessitava ou mesmo a comprovação das evidências empíricas que o 

método indutivo de Francis Bacon solicitava. Esquecida até certo ponto, voltou a ganhar um 

destaque maior com a chamada Escola de Port-Royal, no século XVIII, que, “numa tentativa 

de organizar os elementos da linguagem, apropriaram-se da alegoria, (...), para atribuir-lhe a 

função de ornamentação. Dentro desse sentido embelezador, a alegoria passou a fazer parte de 

uma cuidadosa classificação lógica”54. Tal classificação ainda não retirava o caráter moralizante 

da alegoria e, de acordo com Tzevan Todorov, citando os linguístas setecentistas Nicolas 

Beauzée e César Chesneau Dumarsais, esta figura de linguagem foi utilizada para o emprego 

de normas manipulatórias de opinião, que impediam o uso da retórica democrática em público. 

Para Todorov, nos setecentos, “o próprio pensamento, que não deve ser tomado por aquilo que 

parece ser”, daria apenas um lugar de adorno à alegoria, mera coadjuvante linguística, já que as 

palavras obteriam apenas um sentido alegórico próprio e nunca um alegórico figurado, diferente 

da metáfora que possuiria ambos os sentidos55.  

No século XIX, em função dos românticos, “a alegoria passou por redefinições que a 

transformaram de ornamento em um elemento de oposição ao símbolo. A sua importância foi 

atenuada pelo exacerbado valor que o símbolo recebia nesse movimento”56. O marco para a 

ascensão do símbolo, nos oitocentos, teria sido a obra de Johann Wolfgang von Goethe, Objetos 

das Artes Figurativas, de 1790, que tratou de pensá-lo enquanto uma síntese elaborada pelos 

românticos como um espécie de método para a observação da realidade e da natureza (se 

pensarmos em Iracema, de José de Alencar, por exemplo, isso faz todo o sentido), e tudo que 

                                                           
53 Ibidem, p. 97. 
54 Idem, p. 101. 
55 TODOROV, 1977, pp. 86-87. 
56 SOUKI, 2006, p. 102. 
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fizesse menção a outra linguagem que não o símbolo “serviria apenas para realçar a sua 

superioridade”57. Sendo assim, a alegoria passou mais um século com a relevância gramatical 

diminuída e seu uso estava condicionado a uma contraposição ao símbolo. 

O século XX, por sua vez, deu à alegoria uma nova oportunidade e uma dos principais 

responsáveis por essa renovação, se não o principal responsável, foi o filósofo e sociólogo 

alemão Walter Benjamin. Em Origem do Drama Barroco Alemão, o autor defende que a  

 

alegoria manifesta-se tanto no elemento lingüístico como no figural e no 

cênico. Essa tendência atinge o clímax nos interlúdios, com seus atributos 

personificados, seus vícios e virtudes transformados em personagens, mas 

não se limita a essas abstrações. Pois é claro que uma seqüência de tipos 

como o rei, o cortesão e o bobo têm uma significação alegórica58. 

 

Para Benjamin, a alegoria seria a única figura de linguagem capaz de abrir espaço para 

o que não é visto como “belo” e de “bom gosto”, ou seja, o que não é entendido dentro dos 

padrões de “cultura” e “belas artes” erguidos desde o século XVII e determinado, 

principalmente, no XIX. “É justamente na provisoriedade e na arbitrariedade da alegoria que 

está toda a força expressiva incluidora do grotesco e do estranho que fazem parte do cotidiano 

do homem oscilante, nascido com o capitalismo”59. A alegoria teria, para ele, a força de destruir 

as aparências sociais dos “bons gostos”, dos “bons modos” e dos “costumes refinados” que são 

todos excludentes e de livre acesso apenas à burguesia e a elites financeiras que exercem seus 

privilégios culturais pondo-se como “mais civilizadas” do que as classes mais baixas e os pobres 

em geral.  

Há, do pronto de vista narrativo, algo que se considerar sobre a alegoria:  

 

em comparação com o símbolo, a alegoria ocidental é uma figura tardia, 

baseada em ricos conflitos culturais. A máxima alegórica é comparável ao 

cartucho aforístico. Ela pode ainda ser caracterizada como uma moldura 

obrigatória, na qual a ação, sempre variável, penetra intermitentemente, para 

nela se mostrar como tema emblemático60.  

 

Existe, portanto, ainda em Benjamin, o reconhecimento de que a alegoria possui uma 

vontade de aforismo, mesmo que tal vontade seja variável, imprevisível e mutável; de todo 

modo, o pensador alemão efetuou um renascimento da importância da alegoria como análise 

                                                           
57 Idem. 
58 BENJAMIN, 1984, pp. 214-215. 
59 SOUKI, 2006, p. 103. 
60 BENJAMIN, 1984, p. 220. 
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filosófica, sociológica e histórica: o reascender da “linguagem alegórica feito por Benjamin 

representa a inclusão de ruínas vividas, até então ignoradas pela história oficial”61. 

 

1971: contextualizando o disco Madman Across The Water 

O disco Madman Across The Water é o quarto álbum de estúdio e o sexto disco oficial 

da carreira de Elton John (somando-se uma trilha sonora e um disco ao vivo). Uma produção 

bastante orquestrada, seguindo a linha que já vinha sendo utilizada desde o segundo álbum, sob 

produção de Gus Dudgeon e arranjos de Paul Buckmaster. Dos músicos que trabalharam na 

obra, encontram-se: o próprio Elton John (piano e vocais em todas as faixas); Roger Pope 

(bateria em Tiny Dancer, Razor Face & Holiday Inn); David Glover (baixo elétrico em Tiny 

Dancer, Razor Face & Holiday Inn); Caleb Quaye (guitarra elétrica em Tiny Dancer e Razor 

Face, violão em Holiday Inn); Brian John “B.J.” Cole (guitarra steel em Tiny Dancer); Davey 

Johnstone (violão em Tiny Dancer, Madman Across The Water e Rotten Peaches, bandolim e 

cítara em Holiday Inn); Barry Morgan (bateria em Levon); Brian Odgers (baixo elétrico em 

Levon); Brian Dee (harmônio em Levon); Rick Wakeman (órgão em Razor Face, Madman 

Across The Water e Rotten Peaches); Jack Emblow (acordeon em Razor Face); Terry Cox 

(bateria em Madman Across The Water, Indian Sunset e Rotten Peaches); Herbie Flowers 

(baixo elétrico em Madman Across The Water, Indian Sunset e Rotten Peaches); Chris 

Spedding (guitarra elétrica em Madman Across The Water e guitarra slide em Rotten Peaches); 

Diana Lewis (sintetizador ARP em Madman Across The Water e Rotten Peaches); Chris 

Laurence (contrabaixo em Indian Sunset); Nigel Olsson (bateria em All The Nasties); Dee 

Murray (baixo elétrico em All The Nasties); Ray Cooper (percussão em Madman Across The 

Water e pandeiro em Rotten Peaches e All The Nasties).  

Para completar as participações, há a participação de vários musicistas como back 

vocais: em Tiny Dancer, Holiday Inn e Rotten Peaches temos Lesley Duncan, a dupla Sue & 

Sunny, Barry St. John, Liza Strike, Roger Cook, Tony Burrows, Terry Steele, Dee Murray e 

Nigel Olson; já nas faixas Indian Sunset e All The Nasties temos o grupo de coral Cantores In 

Ecclesia Choir. 

A presença desta quantidade enorme de musicistas se explica por pelo menos dois 

motivos: a) a gravadora Dick James Music (DJM) exigia um “excelência musical” que levava 

Elton John a utilizar instrumentos diversos nas composições, em busca de uma originalidade 

                                                           
61 SOUKI, 2006, p. 104. 
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artística, algo que requeria a necessidade de recrutar artistas que atendessem a tal nível e, não à 

toa, nomes reconhecidos à época como Rick Wakeman e Herbie Flowers (baixista do T. Rex) 

contribuem em algumas canções; b) havia certa desconfiança quanto ao grupo que 

acompanhava o pianista ao vivo: a DJM não estava certa de que o baixista Dee Murray e o 

baterista Nigel Olsson seriam suficientes para gravar todas as canções, o que explica sua 

participação em apenas uma das nove faixas do disco. Isso só mudaria no álbum seguinte, 

Honky Château, de 1972, quando a dupla assumiu todas as canções junto ao guitarrista Davey 

Johnstone (que fez sua primeira participação num disco de Elton John justamente no Madman 

Across The Water). 

É um disco cheio de opções melódicas: o folk se fazendo presente em Holiday Inn e 

Razor Face, desde a utlização de bandolins, órgãos e acordeons até os solos e outros utilizados 

para estes instrumentos (e não para a guitarra elétrica ou para o piano, por exemplo). Canções 

orquestradas como Tiny Dancer, Levon e Madman Across The Water são marca registrada da 

parceria entre Elton John, no paino, e Paul Bucmaster nos arranjos para violino e violoncelo. O 

coral presente em Indian Sunset e All The Nasties reforça o casamento bem articulado entre 

música clássica (dita erudita) e música popular, algo que perpassa todo o disco. 

O country e o blues também têm espaço em Rotten Peaches e Razor Face. Cordas e 

mais cordas são utilizadas nessas canções como modo de estabelecer a imagem de 

“cantor/compositor” sério, já que os anos finais da década de 60 e os iniciais da seguinte tiveram 

como principal tendência musical (nos Estados Unidos e Europa) o investimento em 

“cantores/compositores” melódicos, tais como James Taylor, Carole King, Bob Dylan, Neil 

Young ou Leon Russell. A DJM queria, à época, moldar a imagem de Elton John à semelhança 

dos musicistas e intérpretes mencionados. Com um diferencial: exigia que o pianista alcançasse 

sucesso comercial semelhante ao dos Beatles, já que foi a gravadora que “descobriu” o quarteto 

de Liverpool e queria repetir o feito. 

No tocante à linha de interesse temático, o disco segue aquela adotada pelos álbuns 

anteriores: personagens, histórias e eventos focados, mesmo que não exclusivamente, nos 

Estados Unidos da América. Encontramos narrativas poéticas sobre a vida urbana de Los 

Angeles (em Tiny Dancer), sobre a imprensa estadunidense (em All The Nasties), sobre a 

política externa do presidente Richard Nixon (na faixa-título), sobre o massacre indígena no 

século XIX (em Indian Sunset), sobre a rede hoteleira multinacional Holiday Inn (na faixa 

homônima ao hotel), a menção ao navio cargueiro SS Mary Luckenbach (em Rotten Peaches). 
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Levon é uma das poucas canções, além de Razor Face e Goodbye, que extrapolam as fronteiras 

culturais estadunidenses e, mesmo assim, ainda menciona algo relativo àquele país. 

É a partir daqui que este texto discutirá algumas questões fundamentais que perpassam 

a historicidade e a produção da canção alvo do trabalho. 

 

LEVON: as principais referências da canção 

Chegando à canção em debate, Levon faz uma série de referências históricas, alegóricas 

e culturais que passamos a apresentar e debater a partir de agora. Antes disto, no entanto, 

apresentemos a letra da canção: 

 

Levon wears his war wound like a crown 

He calls his child Jesus 

'Cause he likes the name 

And he sends him  

To the finest school in town 

 

 

Levon, Levon likes his money 

He makes a lot they say 

Spends his days counting 

In the garage by the motorway 

 

He was born a pauper to a pawn  

On a Christmas Day 

When The New York Times said  

God is Dead 

And the war's begun 

Alvin Tostig has a son today 

 

And he shall be Levon 

And he shall be a good man 

And he shall be Levon 

In tradition with the family plan 

Levon ostenta sua ferida de guerra como uma coroa 

Ele chama seu filho de Jesus 

Porque ele gosta do nome 

E ele o manda para escola mais requintada da cidade 

 

Levon, Levon, gosta do seu dinheiro 

Ele ganha muito, é o que dizem 

Passa seus dias contando 

Na garagem perto da autoestrada 

 

Ele nasceu um indigente de tão pobre 

No Dia de Natal 

Quando The New York Times disse que Deus 

Morreu 

E a guerra começou 

Alvin Tostig tem um filho hoje 

 

E ele deve ser Levon  

E ele deve ser um bom homem 

E ele deve ser Levon  

Na tradição com um plano de família 

E ele deve ser Levon  

E ele deve ser um bom homem 

E ele deve ser Levon  
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And he shall be Levon 

And he shall be a good man 

And he shall be Levon 

 

Levon sells cartoon balloons in town 

His family business thrives 

Jesus blows up balloons all day 

Sits on the porch swing watching them fly 

 

 

And Jesus, he wants to go to Venus 

Leaving Levon far behind 

Take a balloon and go sailing 

While Levon, Levon slowly dies 

 

Levon vende balões na cidade 

Seu negócio de família prospera 

Jesus estoura balões o dia todo 

Sentado no balanço da varanda olhando eles voarem 

 

E Jesus, ele quer ir a Vênus 

Deixando Levon para trás 

Pega um balão e vai velejar 

Enquanto Levon, Levon morre vagarosamente  

 

Levando em conta a narrativa poética da canção, é necessário perceber que Levon é um 

ex-combatente de guerra, a qual não se especifica, que voltou ao lar e passou a ser um pacífico 

vendedor de balões. Nascido num dia de Natal, ele é filho de Alvin Tostig e pai de um menino 

bastante sonhador chamado Jesus. É a partir destas três personagens que podemos explicar as 

referências da canção. 

Primeira referência: ao baterista e vocalista Levon Helm (1940-2012) da banda de folk 

e country rock The Band. Tanto Elton John quanto o letrista Bernie Taupin eram, em 1971, 

ouvintes assíduos dos discos do grupo, especialmente de um lançado em 1968 e intitulado 

Music From Big Pink. Para ser ter um ideia, o álbum Tumbleweed Connection, lançado pelo 

pianista em 1970, é, boa parte dele, influenciado pela musicalidade country, western e folk do 

grupo The Band e, mais especificamente, do álbum mencionado. Não parece ser à toa que a 

escolha do nome Levon seja algo relativo a tal influência e preste uma homenagem ao vocalista 

de canções como “The Weight” e “The Night They Drove Old Dixie Down”. 

Segunda referência: “Quando The New York Times disse que Deus Morreu”. Além de 

ser estipulada, na canção, a data de Natal como dia do nascimento de Levon, ela coincide, por 

aproximação, com o período em que o famoso jornal estadunidense citado lançou o artigo ‘God 

Is Dead’ (‘Deus Está Morto’). Tal lançamento ocorreu na data de 09 de janeiro de 1966, o que 

me leva a supor que a data de nascimento da personagem Levon, efetiva e metaforicamente, 
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tenha sido o dia 25 de dezembro de 1965. Aqui se tem duas metáforas: a) a importância que foi 

dada às inovações cientificas na década de 1960, já que o texto mencionado revisita o livro de 

Gabriel Vahanian, um professor de teologia da Universidade de Siracusa, que escreveu o livro  

A Morte de Deus, em 1961, no qual se afirma que a visão mitológica global de que Deus 

responde a todos os anseios da humanidade estava dando passagem a uma percepção mais 

realista das ‘coisas do mundo’ através dos avanços da ciência e da tecnologia; b) ao contexto 

da Guerra Fria, bastante evidente na década de 1960, especialmente ao conflito armado na 

antiga colônia francesa da Indochina (território que deu origem aos atuais países do Vietnã, de 

Camboja e do Laos), conflito conhecido como a Guerra do Vietnã e que durou de 1955 a 1975 

e teve participação ativa dos Estados Unidos a partir de 1960. Levon seria, portanto, uma 

representação, fazendo-se aqui uso do conceito de Roger Chartier, de uma geração marcada 

pela cicatriz da guerra. 

Terceira referência: “Deus Morreu”? A Revista Time Newsmagazine lançou, em 18 de 

Abril de 1966, o editorial intitulado “Is God Dead?” (“Deus Está Morto?”). Nele, fazia-se 

presente o artigo “Toward a Hidden God” (“Rumo a um Deus Oculto”), em que o editor John 

T. Elson escreveu um texto questionando o chamado movimento ‘Deus Está Morto’, 

encabeçado pelos teólogos Thomas J.J. Altizer, da Universidade de Emory, William Hamilton, 

da Escola Teológica de Colgate Rochester, e Paul van Buren, da Universidade do Templo, 

perguntando-os como seria possível elaborar uma teologia sem Deus. A existência deste 

movimento demonstra a capacidade alegórica da canção Levon em abrir o leque interpretativo 

para questões que estavam na ordem do dia para a ciência e a sociedade. Afinal, que o sentido 

de Deus em uma sociedade marcada pelo rápido desenvolvimento científico e pelo horror da 

guerra? 

Quarta referência: “E a Guerra Começou”. Levon não é apenas uma bricolagem de 

referências culturais e científicas. É uma crítica filosófica e alegórica às ações dos governos 

estadunidenses no que se refere à Guerra do Vietnã. Diz a narrativa que mesmo nascendo num 

contexto bélico, o protagonista deve vir a ser um “bom homem”, mantendo as tradições 

familiares, mesmo vindo de uma família paupérrima. No ano em que Levon nasce, na miséria, 

sua família vê os Estados Unidos enviarem tropas para sustentar o governo do Vietnã do Sul, 

que se mostrava incapaz de impedir o movimento insurgente de nacionalistas e comunistas, 

apoiados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que se haviam juntado na 

Frente Nacional para a Libertação do Vietnã (FNL). Apesar de seu imenso poder militar e 

econômico, os estadunidenses não alcançaram seus principais objetivos e, derrotados em 
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batalha, foram obrigados a se retirar da península da Indochina em 1973. Dois anos depois, os 

Vietnãs do Norte e do Sul foram unificados sob um único governo, de caráter socialista, 

tornando-se oficialmente, a partir de 1976, a República Socialista do Vietnã. 

Quinta e Sexta referências: ambas partem da amálgama que vem a ser Alvin Tostig, 

personagem que na narrativa é o pai de Levon. Há aqui duas suposições: a) primeiro que o 

nome “Alvin” advenha do escritor, filósofo e crítico literário Alvin Toffler (1928-2016), 

conhecido por suas obras sobre tecnologia, revolução digital, avanço das comunicações e 

exposição das consequências, positivas e negativas, que o uso excessivo da tecnologia nos 

acomete (as teorias futuristas desenvolvidas pelo autor, especialmente em seu primeiro livro O 

Choque do Futuro, de 1970, além de terem um impacto na percepção que Bernie Taupin viria 

a ter do assunto, ainda estão em consonância com o debate científico semelhante e já 

mencionado pela canção na segunda e terceira referências apontadas neste texto); b) o 

sobrenome “Tostig” possui apenas uma referência histórica relevante e trata-se de Tostig 

Godwinson, nomeado conde da Nortúmbria na década de 1060, por influência do pai, Goduíno 

de Wessex, que, por sua vez, era conde de Kent. A desavença com o irmão Haroldo e a batalha 

decorrente, em 25 de setembro de 1066, além de resultar na morte de Tostig, foi fundamental 

para o enfraquecimento das tropas dos reinos cristãos saxônicos, o que permitiu a invasão 

empreendida por Guilherme II da Normandia, que tomou a ilha de Grã-Bretanha e fundou o 

Reino da Inglaterra. 

Sétima referência: “E Jesus, ele quer ir a Vênus...”. O versículo 16 do Apocalipse bíblico 

traz a seguinte afirmação: “Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em 

relação às igrejas. Eu Sou a Raiz e o prometido Descendente de Davi, e a brilhante Estrela da 

Manhã”. O pequeno filho de Levon, Jesus, na narrativa, sonha em ir para o planeta Vênus. Até 

aí parece apenas um sonho infantil inspirado pelas histórias sobre o espaço que, na década de 

1960, eram cada vez mais constantes no cotidiano das pessoas ante as descobertas espaciais da 

União Soviética e dos Estados Unidos, sendo as principais o envio do primeiro satélite (Sputnik 

1) e do primeiro astronauta (Yuri Gagarin), pelos soviéticos, e a primeira – e contestada – ida à 

Lua pela missão Apolo 11, sendo esta ação estadunidense. De todo modo, “Estrela da Manhã” 

era o termo utilizado pela astrologia medieval, em especial a do filósofo e teólogo Beda, o 

Venerável (c. 673-735), para designar o que se chamava de a ‘estrela Vênus’. Jesus, portanto, 

sonha em voar com seus balões para o espaço e chegar ao planeta que o pensamento medieval 

pensava ser uma estrela! 

 



65 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto mostra que é possível ao historiador recorrer à Alegoria como forma de 

interpretação das mensagens de canções enquanto uma ação metodológica válida para a 

História, já que ela permite traçar em que sentido e até que ponto as releituras da obra citada se 

conectam com aquelas a que fazem referência: ao perceber as intencionalidades dos autores, 

não se está efetuando uma decifração incisiva de seus textos, mas sim o cerne da obra e suas 

interpretações, admitindo suas semelhanças, aproximações, rachaduras e/ou falhas para com o 

uso alegórico. Os signos utilizados, portanto, são uma chave interpretativa importante e devem 

ser levadas em consideração pelo ofício historiográfico. Levon é uma prova disso. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BENJAMIN, Walter. Origem do Drama Barroco Alemão. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet. 

São Paulo: Editora Brasiliense, 1984. 

 

CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução: Maria 

Manuela Galhardo. Lisboa: DIFEL, 1990; Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1988. 

 

SOUKI, Zahira. “Alegoria: a linguagem do silêncio”. Revista Mediação. Belo Horizonte: 

revista interdisciplinar de Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade FUMEC, 

número 05, novembro de 2006, pp. 92-108. 

 

TODOROV, Tzvetan. Teorias do Símbolo. Tradução: Maria de Santa Cruz. Lisboa: Edições 

70, 1977. 

  



66 
 

2 - Culturas Políticas, Poder e Imprensa no Brasil República 

Coordenadores: Profa. Dra. Jailma Maria de Lima (jailmalima@ig.com.br) – Departamento de 

História (CERES-UFRN) e Prof. Dr. Arthur Luis de Oliveira Torquato (arthurlot@gmail.com) 

– Departamento de História (IFRN). 

 

IMPRENSA E SUBVERSÃO: O CASO DO ENGENHO NORUEGA NAS PÁGINAS 

DO JORNAL “DIÁRIO DE PERNAMBUCO” (1969) 

Fabiana Alves Dantas62 

 

RESUMO:  

O estudo analisa o posicionamento do Diário de Pernambuco em relação a um processo 

criminal de 1969, no qual quatro jovens são acusados de práticas subversivas no Engenho 

Noruega, localizado no município de Escada/PE. Visa identificar como, no contexto de 

repressão da ditadura militar, o jornal elabora seu discurso a respeito deste fato e dos 

envolvidos. Realizou-se a análise do discurso com base em Orlandi (2015), por meio de leitura 

e fichamento a documentação do processo-crime e os exemplares do jornal deste período 

específico. Os resultados sugerem a aproximação do jornal com os interesses dos militares, 

assumindo um posicionamento que caracteriza os acusados e suas ideias como um perigo ao 

país. 

Palavras-chave: Imprensa; Subversão; Regime Militar.  

 

ABSTRACT:  

The study analyzes the position of Diário de Pernambuco in relation to a criminal process of 

1969, in which four young people are accused of subversive practices in the Norwegian 

Engenho, located in the municipality of Escada/PE. It aims to identify how, in the context of 

repression of the military dictatorship, the newspaper elaborates its discourse on this fact and 

those involved. The analysis of the discourse was based on Orlandi (2015), through reading and 

writing the documentation of the crime process and the copies of the newspaper of this specific 

period. The results suggest the approximation of the newspaper with the interests of the military, 

assuming a position that characterizes the accused and their ideas as a danger to the country. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo parte de uma experiência com a análise de processos criminais datados da 

época do regime militar brasileiro, ocorrida na graduação em História, concomitantemente às 

discussões acerca desse período. Na ocasião referida, tais discussões somaram-se à 

oportunidade de realizar a aproximação com fontes históricas relacionadas à ditadura, 

resultando no contato com esta documentação, considerada de grande relevância por conterem 

informações importantes acerca da atuação dos militares quando no poder.   

O processo analisado foi o de nº 65/1969 da 7ª Região Militar de Recife/PE, cuja 

documentação encontra-se disponível no acervo digital do projeto Brasil Nunca Mais. Trata-se 

de acusações contra quatro homens, onde se alega que os mesmos teriam se empenhado em 

aliciar trabalhadores de um engenho no município de Escada/PE, especificamente o engenho 

Noruega. São, portanto, acusações referentes à possível prática de crimes caracterizados pela 

ditadura como “subversivos”, havendo também na documentação as demais informações acerca 

do andamento do processo. 

 Em um momento inicial, identificaram-se os personagens envolvidos, as acusações e a 

legislação que as sustentaram, os argumentos da defesa e os desdobramentos finais do caso. 

Posteriormente, observou-se a possibilidade de relacionar a análise de tais questões com uma 

discussão pertinente aos estudos sobre a ditadura militar: o papel exercido pela imprensa nesse 

contexto. Dessa maneira, analisou-se o posicionamento do impresso Diário de Pernambuco em 

relação ao caso, objetivando-se distinguir que imagem dos acusados é apresentada e identificar 

as condições de produção do discurso, bem como sua finalidade.  

Desse modo, o objetivo de analisar a repercussão desse caso na imprensa – a nível local, 

nessa proposta – relaciona-se com as observações de alguns estudiosos do período, que 

atribuem a ela um papel importante no contexto do regime, encontrando nisso sua justificativa. 

Trata-se de um papel observado não apenas durante a ditadura militar, como aponta Biroli 

(2009), que comenta a existência de um vínculo entre os interesses das grandes empresas de 

comunicação e a política, inclusive, na fase precedente ao golpe de 1964.  

 
Durante o chamado período democrático de 1945-64, a maior parte dos 

jornais e revistas da grande imprensa alinhou-se, em momentos-chave, 

a posicionamentos anti-getulistas que constituíram ações e opiniões 
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golpistas. Isso pode ser observado durante os trabalhos da Constituinte 

de 1946, a campanha para as eleições de 1950, a CPI do jornal Última 

Hora (único jornal, entre os de maior circulação, ligado a Vargas 

durante todo o período), as semanas que antecederam o suicídio de 

Vargas, as eleições de 1955, e, sobretudo, o período entre a renúncia de 

Jânio Quadros e o golpe de 1964. Como se sabe, a polarização entre 

getulismo e anti-getulismo sobreviveu ao suicídio de Vargas e esteve 

relacionada a uma série de elementos que compuseram o debate e os 

conflitos políticos no período, e que não cabe aqui discutir. Quando o 

foco das críticas se voltou para Goulart, sobrepuseram- se anti-

getulismo, anti-comunismo, resistência à centralidade cada vez maior 

dos sindicatos na política, resistência a mudanças sociais e à exposição 

ampliada de demandas dos trabalhadores; resistências, enfim, às 

transformações em curso, que poderiam reconfigurar os limites do 

debate público e da esfera política no Brasil. Os artigos publicados pelo 

jornalista e político udenista Carlos Lacerda na Tribuna da Imprensa 

naquele momento são, talvez, o exemplo mais forte dessas 

sobreposições. (BIROLI, 2009, p. 277) 

 

Tendo isso em vista, considerando não somente a influência desse tipo de interesse sobre 

a forma como as notícias são expostas, mas também o contexto de forte censura que caracteriza 

o período (MORAES, 2014), decidiu-se investigar a forma como a qual o Diário de 

Pernambuco noticiou, em 1969, o caso referente ao processo criminal aqui discutido. A escolha 

desse periódico em específico deu-se em razão de sua notoriedade a nível local. Fundado como 

folha de anúncios em 07 de Novembro de 1825 em Recife, é considerado o mais antigo jornal 

em circulação na América Latina (BEZERRA, 2014).  

Assim sendo, o problema desta pesquisa trata do posicionamento adotado pelo jornal no 

que se refere a forma de informar sobre o caso, acreditando-se que a maneira de expor os fatos 

relacionados ao andamento do processo – considerando que este diz respeito a um grupo de 

resistência ao regime – é capaz de revelar intencionalidades envolvidas nas publicações deste 

periódico.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Buscou-se realizar um diálogo com autores que problematizam a atuação da imprensa 

tanto no aspecto de apoio ao regime, como também no que se refere à pressão que os meios de 

comunicação sofreram durante a ditadura, encarando não somente o posicionamento ideológico 

dos jornais como um fator a ser levado em conta durante a análise do discurso deste em especial, 

mas também o contexto de censura observado no recorte temporal adotado, crendo na influência 

de ambos os fatores no modo como se noticiaria o caso em questão.  
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As considerações de Marcos Napolitano (2014) são norteadoras da pesquisa, tendo em 

vista que o autor atenta, em muitos momentos, à atuação da imprensa no contexto do regime 

militar. Semelhantemente a Biroli (2009), destaca, inclusive, esse papel no que se refere a fase 

que precedeu o golpe que ocasionaria na instauração da ditadura: 

 
Os grandes jornais, até então divididos em relação à figura do presidente 

João Goulart, começaram a se articular na chamada “Rede da 

Democracia”, nome pomposo para a articulação golpista que tinha na 

imprensa mais do que um mero porta-voz. Com efeito, os jornais 

passaram a ser peças-chave na conspiração a partir do final de 1963. 

Tradicionalmente ligada á linha liberal-conservadora, a grande 

imprensa brasileira consolidou a leitura de que o país caminhava para o 

comunismo e a subversão começava no coração do poder, ou seja, a 

própria Presidência da República. (NAPOLITANO, 2014, p. 45) 

 

Ao discutir também o caráter repressor do regime, o autor problematiza o contexto dos 

seus quatro primeiros anos, isto é, a fase anterior ao AI-5, que marcaria o início de um período 

de intensificação da repressão. Trata-se de uma discussão relevante para este estudo, tendo em 

vista que o caso ocorrido no engenho Noruega data de 1969, portanto, situando-se nesse 

contexto de maior censura. Uma questão a ser pensada, dessa forma, seria a influência do AI-5 

não apenas na forma de condução do processo envolvendo os quatro trabalhadores do engenho, 

mas também na maneira como as informações a respeito dele seriam noticiadas aos leitores do 

jornal.  

Lívia Assad de Moraes (2009) discute a censura imposta ao jornalismo durante a 

ditadura, destacando especialmente esse impacto exercido pelo AI-5, que causaria, segundo seu 

estudo, um clima desconcertante de apreensão entre os profissionais desse setor. Um controle 

que, segundo Barbosa (2007), reflete uma percepção por parte dos militares que enxergavam 

nas atividades da imprensa não apenas a tarefa de informar, mas também de orientar a sociedade 

civil.  

Desse modo, buscou-se atentar a essas questões no decorrer da análise, acreditando-se 

em uma relação entre elas e a imagem do fato e dos acusados apresentada pelo Diário de 

Pernambuco. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia da pesquisa foi norteada pelas considerações de Orlandi (2015). Assim, 

o caminho traçado para atingir a finalidade proposta inclui a análise do discurso, realizada 
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através dos procedimentos metodológicos de leitura e fichamento dos exemplares do Diário de 

Pernambuco, estes encontrados na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Os mesmos 

procedimentos foram adotados para a análise do processo criminal, relacionando as 

informações nele encontradas com as considerações de Napolitano (2014) acerca do período 

em questão.  

Trabalhar com a proposta de Orlandi (2015) requer considerar o discurso como algo 

para além da língua. A autora o entende não como mera transmissão de uma mensagem através 

de códigos de linguagem, mas “efeito de sentido entre locutores”.  

 
Desse modo, diremos que não se trata de transmissão de informação 

apenas, pois, no funcionamento da linguagem, que põe em relação 

sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história, temos um 

complexo processo de constituição desses sujeitos e produção de 

sentidos, e não meramente transmissão de informação. São processos 

de identificação do sujeito, de argumentação, de subjetivação, de 

construção da realidade etc. (ORLANDI, 2015, p. 21) 

 

Assim, ao tratar das questões referentes a este estudo com base na autora, cabe discutir 

as possíveis intencionalidades por parte do jornal ao divulgar as informações sobre o processo 

de determinada forma, levando em conta o objetivo de produzir um sentido a ser captado pelo 

receptor, nesse caso, os leitores do periódico. De que modo o leitor deveria enxergar os 

acusados, e por quê? Qual a estratégia do jornal para construir determinada imagem sobre esses 

sujeitos? Entende-se que, trazendo as considerações da autora para o contexto dessa pesquisa, 

estas são questões a serem pensadas.  

 

O CASO 

Uma breve descrição acerca do que trata o processo e o contexto no qual se dera se faz 

necessária, tendo em vista sua relevância para a posterior compreensão da forma como o Diário 

de Pernambuco o noticia.  

O processo tem início cinco anos após o início do regime, e com o AI- 5 já em vigência. 

Trata-se de um entre tantos outros casos onde, em um contexto de repressão aos ideais de 

esquerda, muitas pessoas seriam acusadas e condenadas por serem identificadas como possíveis 

ameaças ao país – isto, claro, do ponto de vista conservador –. Assim, a ideia de “subversão” 

caracterizaria, nesse período, atitudes relacionadas a qualquer postura que indicasse algum tipo 

de relação com ideais de esquerda, chegando a haver uma legislação específica para “práticas 

subversivas”.  



71 
 

Os quatro acusados são Luiz Medeiros de Oliveira (ou Otávio Ferreira da Silva), 

Elenaldo Celso Teixeira (ou Luiz Mário Ferreira), João Batista Franco Drumont (ou José Farias) 

e Zacarias Joaquim Gomes. Os nomes em parênteses indica o uso de nomes falsos utilizados 

pelos acusados, estratégia comumente utilizada por aqueles que buscavam combater o regime 

de forma organizada. O processo baseia-se “no inquérito policial junto procedido pela 

Delegacia de Segurança Social, para a apuração de fatos subversivos praticados no Engenho 

Noruega do município de Escada”, segundo consta. Relata-se com mais detalhes os fatos pelos 

quais os quatro teriam sido autuados: de acordo com o que é dito, os mesmos teriam se firmado 

junto a rurícolas do engenho Noruega a fim de aliciar os trabalhadores contra a ordem pública 

por meio da divulgação de panfletos cujo conteúdo seria considerado subversivo. Além disso, 

portariam livros com anotações que também seriam apontados como indício da prática 

criminosa. 

Desse modo, acreditando-se que os quatro homens estariam incitando a luta de classes 

entre os colegas do já mencionado engenho através da divulgação de ideais ligados ao 

comunismo, seria iniciado um processo a fim de julgá-los. As acusações, portanto, seriam de 

incitação ao crime contra a segurança nacional, agrupamento perigoso à segurança nacional e 

propaganda subversiva. Os fundamentos legais que lhe dariam base seriam os artigos 33, inciso 

IV, 37 e 39, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 510, de 1969.  

Algumas testemunhas seriam convocadas, sendo elas pessoas que trabalhavam com os 

acusados no Engenho. Consta que após a análise das peças do processo, o Conselho Permanente 

de Justiça do Exército decidiria de forma unânime e em reunião secreta, pela condenação de 

três réis e pela absolvição de um, concebendo como procedente em parte a denúncia motivadora 

do caso. O absolvido seria Zacarias Joaquim Gomes, tendo sido concluído que não haveria 

provas que o incriminassem. 

Assim, após identificar o contexto no qual o fato se dera, buscou-se analisar a forma 

como o andamento do processo foi mencionado no jornal.  

 

ANÁLISE DOS EXEMPLARES DO DIÁRIO DE PERNAMBUCO 

Nos exemplares analisados, encontraram-se notícias que vão desde a prisão até a 

condenação dos réus, muitas apresentadas em destaque. Algo que despertou atenção, logo de 

início, foi a predominância dos adjetivos “subversivos” e “agitadores” nos textos elaborados 

pelo jornal, adotando-se a mesma linguagem utilizada nas páginas do processo para caracterizar 

os acusados, mesmo antes que fossem realizados a apuração dos fatos e, posteriormente o 
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julgamento. Os adjetivos são expostos em praticamente todos os títulos dos informes sobre o 

caso, detalhe que revela, no ponto de vista desta análise, que os quatro homens são apontados 

como culpados mesmo antes de serem julgados.  

Exemplo disso é uma notícia na qual o Diário de Pernambuco informa que as 

testemunhas do caso ainda serão ouvidas, mas intitula a notícia de “Sumário de culpa dos 

subversivos”, isto é, atribuindo-lhes essa característica antes que a prática considerada 

subversiva – logo, criminosa –, ficasse comprovada. Do mesmo modo, ao noticiar a prisão dos 

acusados, intitula a matéria “DOPS prende advogado e estudantes subversivos”, surgindo 

também, nesse momento, o termo “comunistas”. Um dado interessante que se encontrou nessa 

mesma notícia, é a presença da informação acerca da confissão do crime por parte dos detidos, 

enquanto a documentação do processo demonstra a alegação de inocência por parte da defesa, 

algo que não é comentado em nenhum momento nos os exemplares analisados. 

Outro informe mostra de forma ainda mais clara essa tendência a demonstrar a culpa 

dos acusados, observando-se afirmações que parecem tentar assegurar que estes 

comprovadamente haviam realizado os crimes pelos quais respondiam:  

 
A custódia preventiva dos agitadores foi requerida pelo delegado de 

Segurança Social, para melhor assegurar o andamento dos trabalhos do 

inquérito[...]. [...]Os acusados desenvolviam suas atividades 

subversivas na zona da mata de Pernambuco. Passavam por rurícolas, 

tendo trabalhado em vários engenhos. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 

1969) 

 

O jornal também divulga a fala de Francisco Falcão, então presidente da Associação dos 

Fornecedores de Cana de Pernambuco, a respeito do caso. Na ocasião, Falcão elogia os militares 

por sua “alta capacidade de trabalho, de direção e de patriotismo”, e comenta a questão da 

subversão no meio rural, citando o caso ocorrido no engenho Noruega, cujos acusados estariam 

“pregando contra as instituições democráticas”. Vê-se, nessa fala divulgada com destaque pelo 

jornal, uma versão que considera a existência de uma relação não conflituosa entre o regime 

militar e a democracia, e que, portanto, denuncia as práticas oriundas de grupos opositores como 

ataques a esta.  

Assim, a imagem dos acusados apresentada pelo jornal é a de homens ligados a ideais 

perigosos, que são previamente apontados como culpados, e em razão disso, representam um 

real perigo à segurança nacional. Dessa forma, vê-se que o periódico adota um posicionamento 

que dialoga com os interesses militares, no momento em que apresenta uma imagem de homens 

perigosos por estarem ligados aos ideais combatidos pelo regime.  
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Entretanto, cabe o questionamento acerca das razões que teriam levado o Diário de 

Pernambuco a posicionar-se de tal maneira. Bezerra (2009) comenta a aproximação explícita 

do jornal com a ditadura, enxergando-se nisso, portanto, um importante fator de influência para 

a adoção desse ponto de vista em relação aos acusados: 

No período entre 1964 e 1968 o Diário de Pernambuco deu ampla 

cobertura aos governos militares. Por essa época o jornal não teve 

problemas com a censura, devido a sua proximidade e apoio explícito 

ao regime. As solenidades militares e a opinião dos militares que 

serviam em Pernambuco, tendo à frente o general Justino Alves Bastos, 

comandante do IV Exército, figuram entre os principais assuntos 

abordados pelo jornal na época. (BEZERRA, 2009, p.10) 

 

Todavia, destaca também a influência que o AI-5 exerceria nas publicações, ainda que 

o periódico já estivesse se mostrando um nítido apoiador dos militares. 

 
Com a edição do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro de 1968, o 

Diário de Pernambuco, bem como toda a grande imprensa nacional, 

sofreu os efeitos da censura. No Diário de Pernambuco a censura 

processou-se de diversas formas: ora havia censores do Departamento 

de Operações Internas – Centro de Operações para a Defesa Interna 

(DOICODI), que se instalaram na própria redação, ora havia uma 

espécie de índex de temas e pessoas proibidos de serem abordados nas 

matérias jornalísticas. O mais comum foi a vigência de ambas as formas 

de censura. Alguns jornalistas foram presos e após serem soltos não 

mais retornaram à redação do jornal. (BEZERRA, 2009, p. 10) 

 

Dessa forma, considerando a pressão que o jornal passaria a sofrer em decorrência do 

aumento da censura jornalística nesse período, enxerga-se nisso outro fator a ser levado em 

conta. Se cada vez mais as publicações teriam de estar consoantes aos interesses do regime, o 

jornal se empenharia em noticiar o processo do modo mais aproximado possível do ponto de 

vista dos militares, apresentando os acusados como um perigo ao país, reforçando a ideia do 

anticomunismo entre os civis.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme se percebeu através da análise, o discurso elaborado pelo jornal tende a 

apresentar os acusados como sujeitos que representam um perigo ao país, isso por vincularem-

se aos ideais de esquerda combatidos pelo regime. A elaboração desse discurso demonstra a 

adoção de um posicionamento que se aproxima dos interesses militares apontados por Barbosa 

(2007), que enxergariam na imprensa um mecanismo a ser utilizado para “orientar” os civis, 

reforçando o anticomunismo na sociedade. 
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Conforme Napolitano (2014), o discurso dos militares seria baseado em uma noção de 

“segurança e desenvolvimento a todo custo”. Dessa maneira, depois de instaurada, a ditadura 

militar brasileira utilizaria de todos os meios disponíveis a fim de caçar possíveis ameaças 

comunistas no país. Isso resultaria em um regime repressivo que permaneceria alerta a qualquer 

atitude que indicasse uma mínima aproximação com as ideias combatidas. Nesse sentido, o 

surgimento do AI-5 representa claramente essa intenção de controle, que se refletiria não apenas 

na perseguição de grupos como os quatro acusados de subversão no engenho Noruega, mas 

também da imprensa, que deveria atuar de forma coerente aos interesses da ditadura.  

É partindo desse ponto de vista que se acredita que o contexto de repressão intensa após 

o AI-5 contribui também para a elaboração do discurso do jornal, além, claro, de sua 

aproximação ideológica com o regime, já observada na fase anterior a este ato institucional. As 

notícias seriam elaboradas de maneira a não deixar dúvidas sobre a periculosidade dos 

acusados, logo, dos ideais comunistas que eles representavam. Isso contribuiria para a 

disseminação de um temor em relação ao comunismo entre a sociedade civil, ao mesmo tempo 

em que ajudava a reforçar o apoio do periódico aos militares, que se mostravam cada vez mais 

atentos às publicações jornalísticas. 

Por fim, ao levar em conta as considerações encontradas na bibliografia no que se refere 

às questões como a perseguição política e censura à imprensa, acredita-se na relevância de se 

atentar aos processos criminais e às fontes jornalísticas desse período, considerando-os 

documentos de grande contribuição para as discussões sobre essa fase da história recente do 

país. Há, portanto, muitas possibilidades de pesquisas históricas a serem realizadas com essas 

fontes, já que permitem observar importantes mecanismos e estratégias utilizadas pelos 

militares enquanto se encontravam no poder.  
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MAQUINANDO AGENCIAMENTOS, PRODUZINDO TERRITÓRIOS: 

ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DO BANDO DE LAMPIÃO (1923-1927) 

Guerhansberger Tayllow Augusto Sarmento63 

Hallysson Jorge de Medeiros Nóbrega64 

 

RESUMO: 

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de territorialização do bando de cangaceiros 

chefiado por Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião (1898-1938), por meio 

da produção de redes de proteção que esse cangaceiro articulou no estado da Paraíba, entre os 

anos de 1923 e 1927. Para tanto, pretende-se reconstruir uma cartografia das tramas que 

possibilitaram Lampião constituir territórios a partir das relações de poder que desenvolveu 

com protetores e coiteiros. Elencamos dois tipos de fontes a serem exploradas neste trabalho: 

os jornais, que divulgaram notícias sobre Lampião e seu bando; e os relatos policiais, ambos 

produzidos dentro do recorte proposto. Partindo da problematização dessas produções e do 

diálogo com a historiografia do tema, buscamos compreender como se deu a organização 

territorial do cangaço lampiônico. Aqui o espaço do cangaço não é entendido como dado e 

preestabelecido, mas como resultado dos jogos de poder e das múltiplas relações que esse 

cangaceiro agenciou com sujeitos de destaque da política sertaneja dentro do contexto da 

chamada Primeira República. Partindo dos resultados apresentados neste trabalho, acreditamos 

que foi a capacidade de criar agenciamentos que possibilitou o cangaceiro Lampião produzir e 

organizar territórios de atuação para seu bando.  

Palavras-chave: Lampião; Territorialização; Relações de poder.  

 

ABSTRACT: 

The objective of this work is to analyze the process of territorialization of the cohort of 

cangaceiros headed by Virgulino Ferreira da Silva, better known as Lampião (1898-1938), 

through the production of protection networks that this cangaceiro articulated, in the state of 

Paraíba, between 1923 and 1927. In order to do so, we intend to reconstruct a cartography of 

the plots that allowed Lampião to constitute territories based on the power relations he 
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developed with protectors and coiteiros. We list two types of sources to be explored in this 

work: the newspapers, which spread the news about Lampião and his side; and the police 

reports, both produced within the proposed cut. Starting from the problematization of these 

productions and from the dialogue with the historiography of the theme, we try to understand 

how the territorial organization of the langaon cangaço took place. Here the space of cangaço 

is not understood as given and preestablished, but as a result of the games of power and of the 

multiple relations that this cangaceiro has dealt with subjects of prominence of the sertaneja 

politics within the context of the call First Republic. Based on the results presented in this work, 

we believe that it was the ability to create agencies that allowed the cangaceiro Lampião to 

produce and organize territories of action for his cohort. 

Keywords: Lampião; Territorialization; Power relations. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo busca refletir sobre o processo de territorialização do bando de 

cangaceiros chefiado por Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião (1898-

1938), na Paraíba, entre os anos de 1923-1927. Trabalharemos a noção de espaço na perspectiva 

do filósofo e historiador Michel de Certeau como sendo o lugar das práticas humanas. Segundo 

Certeau (1994), são as ações dos sujeitos que condicionam a produção dos espaços, entendidos 

como lócus de vivências individuais e coletivas e configurados pelas práticas que conferem 

sentido, significado e geram representações neste, deste e para este espaço.  

Lançamos mão do diálogo interdisciplinar entre história e geografia para articular 

conceitos que permitem aos historiadores dos espaços estabelecerem conexões com os saberes 

desenvolvidos ao longo das últimas décadas pelos geógrafos. Com isso, buscamos tornar 

compreensíveis as práticas espaciais dos sujeitos e dos diferentes grupos sociais, percebendo 

quais os interesses que os conectam e como mobilizam o passado para criar espaços e territórios 

em suas multidimensionalidades.  

O objetivo central desse diálogo é se apropriar de ferramentas conceituais desenvolvidas 

na geografia para testar na análise da produção espacial do bando de Lampião no Estado da 

Paraíba, entre os anos de 1923-1927. Essas espacialidades seriam, antes de tudo, produto de 

processos de territorialização/desterritorialização, num movimento constante de tecer e de 

desfazer redes de agenciamentos com protetores que possibilitavam a sobrevivência de 

Lampião e seu bando e seu exercício em uma dada área geográfica. Mas, antes de iniciar nossa 

análise, pensamos que seja necessário apresentar para os leitores como a dimensão espacial 
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esteve por muito tempo esquecida pelos estudiosos do cangaço. E a partir daí, mostrar qual o 

lugar das nossas reflexões dentro dos estudos dessa temática e como podemos contribuir, 

apontando novos direcionamentos.  

Foi apenas no ano de 1995 que o espaço do cangaço Lampiônico foi tomado como 

objeto de estudo, mesmo de forma pouco problematizadora e aprofundada, na dissertação 

apresentada por Jorge Luiz Mattar Villela,65 ao curso de Pós-Graduação em Antropologia 

Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse trabalho não se destaca apenas por ser 

o primeiro a problematizar a dimensão espacial da atuação do bando de Lampião, ele se 

notabiliza (até os dias atuais) na historiografia do tema por ser o único a colocar o espaço como 

questão de análise. Parece-nos relevante o fato de ser um antropólogo e não um historiador o 

primeiro a perceber o potencial das categorias de espaço e território para compreender as 

vivências do bando de cangaceiros mais afamado do país. Além do mais, são raríssimas as 

referências que os escritos recentes dos historiadores do cangaço fazem ao trabalho de Villela. 

Relevando por um lado, a falta de conhecimento do seu texto e, por outro, a continuidade do 

desinteresse do horizonte socioespacial desse fenômeno.  

Contudo, é preciso mostrar os distanciamentos das nossas reflexões em relação a dele. 

Em grande medida, Villela procurou entender de que forma o bando de Lampião foi capaz de 

construir um território através de seu próprio movimento constante. Embora o autor tenha 

deixado claro a sua defesa da importância do agenciamento de Lampião por parte de alguns 

protetores e coiteiros, não conseguiu descrever como se davam essas relações e como elas 

proporcionaram a produção dos espaços de atuação do bando do Rei dos Cangaceiros. O autor 

enxerga no deslocamento e na ideia de movimento essa territorialização, não problematizando 

os mecanismos e estratégias políticas que deram curso a esse movimento enquanto constituição 

de territórios. 

Enquanto Villela esteve interessado na velocidade dos movimentos que desfazem e 

desmontam trajetos previamente estabelecidos (como estradas) e que criam territorialização 

sem centros, estamos preocupados nos movimentos de conexão, de encontros entre Lampião e 

seus protetores. São esses movimentos de entrecruzamentos no processo de tessituras de redes 

de agenciamentos que proporcionam esse cangaceiro se territorializar e criar espaços de atuação 

para seu bando. A permanência por 20 anos no cangaço estive atrelada ao potencial de barganha 

                                                           
65  A dissertação foi defendida com o título: A organização espacial do cangaço sob a chefia de Virgulino Ferreira 

da Silva, Lampião (1922-1938) ou como produzir território em movimento.  
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que Lampião possuía frente aos seus agenciadores e apoiadores. Essas relações são tratadas por 

nós como sendo atravessadas pelas relações de poder.66 

Autores como Raffestin (1993) e Marcelo Lopes de Sousa (2014), propõe pensar a noção 

de território associado às multidimensões do exercício do poder (cultural, político, econômico). 

Sendo assim, o território é um campo de forças, relações de poder operando em um substrato 

espacial material delimitado. O território não pode ser confundido com a matéria e, portanto, 

será abordado no sentido mais amplo do termo, não somente como uma área geográfica 

pertencente a uma nação, com uma unidade política e administrativa, mas como um conceito 

de espaço vivenciado/praticado pelos agentes sociais que, através de estratégias e táticas, 

contribuem para a produção dos espaços. Acreditamos que a produção do espaço é permeada 

pelas relações de poder e de sentido, sendo assim, o processo de espacialização é 

territorializante. Isso mostra também o caráter móvel do território,67 podendo operar tanto na 

continuidade quanto na descontinuidade espacial.  

Influenciado pelas leituras da dupla Deleuze e Guattari, Haesbaert (2016) direciona seu 

olhar para uma abordagem processual do território. Na qual o território é visto como um devir, 

um permanente movimento de tornar-se e desfazer-se, ou seja, não existe território sem seus 

vetores de saída e, por sua vez, não existe saída do território (desterritorialização), sem, ao 

mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outras bases (HAESBAERT, 2016, p. 99-

101). Sendo assim, pensar a territorialização do bando de Lampião é perceber o movimento 

duplo de des-reterritorialização. São esses os movimentos que nos interessam. No primeiro 

momento um movimento de territorialização, pelo qual Lampião vai mobilizar agenciamentos 

e constituir redes de proteção e, no segundo momento, o processo de perda desses 

agenciamentos (desterritorialização), o que vai culminar na necessidade de novas conexões para 

se reterritorializar em outras bases. Segundo Haesbaert (2016), os agenciamentos são moldados 

nos movimentos de territorialização e desterritorialização, uma vez que todo agenciamento é 

                                                           
66  Pode-se dizer que essas relações não estavam limitadas a tão imaginada imposição de poder de cima para baixo, 

que partiria do macro para as micro-relações, por parte do Estado ou grupo social dominante. O que existia nesse 

jogo é uma relação extremamente complexa, elaborada nas mais básicas relações sociais, ou seja, uma microfísica 

do poder.66 Segundo Foucault (1979), o poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo 

que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui e ali, nunca está em mãos de alguns, nunca é apropriado 

como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só 

circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder, de sofrer sua ação, ou de resistir a ele; nunca são 

alvos inertes ou consentidos do poder, são sempre centros de transmissão. 
67 Geógrafos como Raffestin (1993); Marcelo Lopes de Sousa (2014); Haesbaert (2016) colocam em cheque o 

mito da exclusividade territorial, uma vez que para eles o território circula e pode ser percebido até nas relações 

microscópicas.   
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territorial e duplamente articulado. Podendo marcar não só as entradas no território, mas 

também suas saídas (linhas de fuga – nos termos de Deleuze e Guattari).  

Lampião opera esses agenciamentos através da máquina de guerra nômade68 constituída 

por seu bando de cangaceiros, que tem como características por um lado, o seu poder destrutivo 

e desterritorializante e, por outro, sua capacidade de operar como uma máquina, produzindo 

agenciamentos e criando territórios. É bom lembrar que esses agenciamentos são entendidos 

em uma relação mútua e recíproca, os dois percorrem um ao outro, intervém um no outro, sendo 

entendido sempre na horizontalidade das relações e não na hierarquização das mesmas.  

Durante sua intensa vida como cangaceiro, Lampião chegou a arrecadar riquezas 

invejáveis. Os saques, os pedidos de regaste e os inúmeros bilhetes extorquindo dinheiro dos 

moradores das vilas e cidades do interior de sete estados do Nordeste (Pernambuco, Paraíba, 

Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia e Sergipe) foram os principais meios de 

arrecadação para alimentar os seus agenciamentos e abastecer o seu bando. Segundo Mello 

(2011), essas práticas eram suficientes, inclusive para as atividades de agiotagem junto aos 

coronéis. A diferença estava no fato de que enquanto os coronéis alimentavam suas riquezas 

extorquindo o erário público por meio das engrenagens do Estado, Lampião se beneficiava via 

atos ditos como fora da lei. Por muito tempo a historiografia buscou separar o cangaceiro do 

coronel, mas até que ponto os dois não se encontram? Não seriam duas formas diferentes de 

práticas de expropriação que se alimentam do suor da sociedade sertaneja? A ponto de um 

emprestar serviços ao outro e vice-versa? 

O que estamos querendo enfatizar é que os agenciamentos aconteciam no movimento 

recíproco, todos os envolvidos se beneficiavam de alguma forma. É o que mostram Villela e 

Marques (1999): 

 

Lampião e seus cangaceiros não significavam apenas ameaça, mas sob muitos 

pontos de vista, de muitos sertanejos, constituíam um meio dos mais eficazes 

de proteção. Proteção que em si mesma foi objeto de comércio dos 

cangaceiros: o pagamento de uma quantia exigida garantiu por todo lado 

propriedades intactas, a salvo entre outras coisas dos ataques dos próprios 

cangaceiros, cujo poder de guerra era tão superior que mais valia pagar para 

não ser uma vitima. A astucia de Lampião converteu sua própria ameaça em 

                                                           
68  A ideia de máquina de guerra nômade perpassa por toda a obra da dupla Deleuze e Guattari, mas foi mais bem 

desenvolvida no quinto volume de Mil platôs. A noção de máquina significa operação em fluxo e corte de 

agenciamentos. Enquanto que a guerra nômade abrange as potências de destruição e criação ao mesmo tempo. É 

por essa razão que as forças do Estado tentam capturar para devir máquinas de guerra, pois essas máquinas de 

guerra nômade estando em liberdade podem colocar em cheque o território do Estado baseado no monopólio da 

força. Ler em: DELEUZE, G. e GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 5. ed. 34. São Paulo: 

Editora 34, 1997. 
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proteção. Se a ameaça de Lampião era constante e conscientemente explorada 

pelo cangaceiro, a sua amizade não implicava apenas sacrifício a temerosos 

sertanejos. Lampião soube compensar com prodigalidade aqueles que lhe 

prestavam favores de toda espécie, fosse um conhecido, fosse um 

desconhecido que o acaso levasse a encontrar em seu caminho. Pagar sem 

nenhuma parcimônia um almoço oferecido ou solicitado, espalhar como 

esmola montantes elevados de dinheiro aos pobres, esbanjar bebida e comida 

nas festas, promover bailes por onde passava, eram atitudes habituais de 

Lampião, bem como a violência que infligia (VILLELA; MARQUES, 1999, 

p. 127-128).  

  

O que nos chamou atenção no texto citado foi o fato de que o poder destrutivo da 

máquina de guerra nômade de Lampião lhe possibilitou transformar o medo em agenciamentos 

e, assim, criar territórios. Contudo, esses agenciamentos eram alimentados por Lampião através 

da sua habilidade de recompensar os valores, como em um constante exercício de dar e receber. 

Os proprietários de terra se agenciavam69 com Lampião não só pelo medo de ter suas 

propriedades violentadas, mas pelo fato de poder lucrar no comércio ilegal de armas e 

suprimentos, como também usufruir da proteção dos cangaceiros para intimidar seus rivais 

locais. Por sua vez, os cangaceiros se beneficiavam do apoio logístico desses proprietários em 

múltiplos sentidos, desde as aquisições de armas e suprimentos até os tratamentos médicos, 

como nos primeiros idos de 1924, quando Lampião passou meses tratando de um grave 

ferimento no pé nas propriedades da destacada família Pereira Diniz de Princesa Isabel na 

Paraíba. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

Agora já temos condições de entrar na análise do processo de 

territorialização/desterritorialização do bando de Lampião na Paraíba. Iniciaremos em 1923, 

pois através das leituras dos jornais da época podemos notar que é a partir desse ano que o 

bando de Lampião vai concentrar suas ações na fronteira dos Estados da Paraíba e Pernambuco. 

Sobretudo entre os anos de 1923-1924, eram comuns notícias dos cangaceiros do bando de 

Lampião entre as atuais cidades pernambucanas de Serra Talhada, Triunfo, e São José de 

Belmonte, e a cidade paraibana de Princesa Isabel.  

Nos anos anteriores, Lampião tinha concentrado suas ações nos Estados de Pernambuco 

e Alagoas. Sendo o primeiro a sua terra natal, nascendo e vivendo sua adolescência no sítio 

                                                           
69  Por essa não ser a pretensão deste artigo é importante destacar que Lampião se agenciava com sujeitos de várias 

camadas sociais, como vaqueiros, pequenos proprietários, padres, familiares, chefes políticos e membros das 

forças policiais. 
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Passagem das Pedras, no atual município de Serra Talhada. Após se envolver em uma briga 

com seu vizinho José Alves de Barros, o José Saturnino, Lampião e seus familiares tiveram que 

se mudar para a localidade chamada Poço do Negro, a cerca de 2 km do centro de Nazaré do 

Pico, atual distrito do município de Floresta em Pernambuco. Aí se envolveria em novos 

conflitos, desta vez, com os moradores de Nazaré que não aceitavam o fato de Lampião e seus 

dois irmãos, Antônio e Livino Ferreira, andarem armados na então vila. Novamente a família 

Ferreira se desterritorializa, para se reterritorializar no Estado de Alagoas, onde Lampião e seus 

dois irmãos entraram no bando de saqueadores chefiado pelo seu tio Antônio Matilde. Depois 

que Matilde deixou o bando, Lampião e seus irmãos entraram para o grupo de cangaceiros dos 

irmãos Porcinos, para em seguida, mais especificamente no ano de 1920, entrar para o bando 

de Sebastião Pereira e Silva, o famoso Sinhô Pereira. 

Envolvido na luta secular entre Pereiras e Carvalhos, Sinhô Pereira foi um grande mestre 

na arte do cangaceirismo para Lampião. Para Chandler (1981): 

 

Não foi só experiência no campo de batalha que Lampião aprendeu com 

Sebastião Pereira. Aprendeu também como se comporta um bandido 

profissional, principalmente em seu relacionamento com as comunidades 

maiores. Foi apresentado a todos os parentes, amigos e protetores de Pereira, 

alguns dos quais lhe prestariam muitos favores no futuro. Deve-se levar em 

conta que a família de Sebastião Pereira era uma das que tinha mais prestígio 

nos sertões de Pernambuco; valia a pena conhecê-la, e também, seus amigos. 

É bem provável que o imaturo bandido tenha também aprendido que as 

autoridades, incluindo a polícia, nem sempre devem ser consideradas como 

inimigos implacáveis. Podiam, também, em certas ocasiões, ser subornadas 

(CHANDLER, 1981, p. 51). 

 

Em 1922 Sinhô Pereira deixa o cangaço e vai para o Estado de Goiás em busca de 

reconstruir sua vida longe dos conflitos familiares na microrregião do Pajeú pernambucano. 

Com isso, Lampião assume a chefia do bando e vai se tornar o cangaceiro mais afamado do 

Nordeste. Mesmo Sinhô Pereira estando longe, os seus ensinamentos serão seguidos e 

aperfeiçoados por Lampião. Esse último não era de família tradicional como o seu ex-

comandante, mas se destacaria como nenhum outro cangaceiro no trato com as famílias do mais 

alto escalão da sociedade sertaneja, se agenciando com personagens de notória influência seja 

na política, na economia ou na religião. Para Chandler (1981), os acordos entre Lampião e a 

sociedade sertaneja chegaram ao auge durante o período de 1923 a 1926. Justamente no 

momento que Lampião agrupou suas atividades na fronteira entre Paraíba e Pernambuco como 

mencionado anteriormente.  
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Foi no segundo semestre de 1923 que Lampião se instalou, para uma estadia de diversos 

meses, na comarca de Princesa Isabel, cidade paraibana que está situada em uma zona 

montanhosa, com vegetação espessa e com chuvas regulares. Sua base principal era a pequena 

vila de Patos do Irerê, quase na divisa com Pernambuco.  

Segundo Chandler (1981) a escolha se deu, como de costume, por Lampião dispor ali 

de um aliado, visto que essa região era comandada pelo influente Coronel Marçal Florentino 

Diniz. Um homem bem adestrado na arte de proteger e manter relações com cangaceiros. Tinha 

também fortes relações políticas; o mais poderoso chefe político dos sertões da Paraíba, José 

Pereira Lima, era seu genro. Zé Pereira, como era chamado, não só dominava a comarca de 

Princesa Isabel, mas sua influência se estendia por uma vasta área da Paraíba e de Pernambuco. 

Lampião já conhecia esses dois potentados desde o tempo que fazia parte do bando de Sinhô 

Pereira e não seria coincidência esse novo encontro. Em conversas com o escritor Nertan 

Macêdo no ano de 1975, Sinhô Pereira relembrava de Zé Pereira como sendo um dos seus 

parentes mais ilustres. 

Além disso, foi com Marcolino Pereira Diniz (filho do Coronel Marçal Florentino 

Diniz), que Lampião construiu uma sólida relação de amizade. Com relações como estas, 

Lampião e seu bando viviam às claras em Princesa. Os cangaceiros, não temendo a polícia, 

entravam na cidade e caminhavam livremente pelos bares. Alguns soldados alojados na cidade 

ficaram irritados com a tolerância para com os bandidos, mas não podiam fazer nada. A 

liderança de Zé Pereira era tal, que na sua comarca, a polícia (que na maioria dos casos eram 

nomeados pelo próprio coronel) fazia apenas o que ele ordenava (CHANDLER, 1981. p. 63).  

É bem verdade que a relação de Lampião com Zé Pereira não era tão aberta como a que 

articulou com Marcolino. Esse fato pode ser explicado, sobretudo porque Zé Pereira era uma 

figura pública e sua ligação com Lampião poderia comprometer os seus interesses na política 

paraibana. Seria o ataque dos cangaceiros à cidade de Sousa no interior da Paraíba, que 

colocaria em cheque os agenciamentos de Zé Pereira com o bando de Lampião. 

Era início de 1924, após um ataque surpresa das forças pernambucanas, Lampião saiu 

gravemente ferido, tendo que passar entre dois a três meses sendo tratado na fazenda do seu 

amigo Marcolino. Enquanto isso, o seu bando sob o comando dos seus dois irmãos (Antônio 

Ferreira e Livino Ferreira) e do cangaceiro paraibano Francisco Pereira Dantas (conhecido 

como Chico Pereira) atacaram a influente cidade de Sousa, no dia 27 de julho de 1924. Oliveira 

(2009) aponta para a participação incisiva dos Pereiras de Princesa Isabel na trama desse ataque, 

fornecendo homens e armas para facilitar o êxito dos cangaceiros em Sousa. Em troca, receberia 
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parte do arrecadado no saque. Em síntese, Lampião não autorizaria a movimentação do seu 

bando para um ataque dessa proporção sem o consentimento dos seus aliados.  

O sucesso desse ataque acabou sendo prejudicial para Lampião e seus homens, pois em 

Sousa, diferentemente das humildes vilas que seu bando costumava saquear, residiam famílias 

de prestígio. Por isso que acreditamos que poderia ter sido muito mais vantajoso para os 

interesses de Lampião em terras paraibanas se os cangaceiros não tivessem tido êxito em Sousa. 

Roubar e violentar sertanejos sem posse não representava as mesmas consequências se essas 

ações recaíssem sobre famílias de prestígio econômico e político.  

Os feitos dos cangaceiros em Sousa tiveram como foco principal a tradicional família 

Mariz, como também os Gadelhas e Gonçalves, seus rivais na disputa política municipal. Essa 

escolha se justifica pelos interesses do cangaceiro Chico Pereira no ataque. Esse último teve o 

pai assassinado no ano de 1922 pelos desdobramentos dos conflitos da política sousense, sendo 

assim, com esse saque Chico Pereira vislumbrava a oportunidade de vingar a morte do pai 

atacando os principais membros da família Mariz. 

Após o ataque a Sousa, o bando de Lampião vai começar ser fortemente perseguido 

pelas forças do Governo paraibano. Diante da situação, os Pereiras de Princesa Isabel 

aconselharam Lampião a deixar a região, visto que sua segurança não poderia mais ser 

garantida. Nesse momento, Zé Pereira assume outra posição neste jogo. De protetor passou a 

arregimentar homens (com o patrocínio do Estado da Paraíba) para combater o bando de 

Lampião. Uma boa estratégia para continuar lucrando com a chamada indústria do cangaço e, 

ao mesmo tempo, provar para os seus aliados políticos o seu comprometimento com a luta 

contra o cangaceirismo. Por outro lado, Lampião vai resistir com sua máquina de guerra 

nômade queimando e destruindo algumas propriedades que pertenciam ao coronel Zé Pereira. 

O cangaceiro e seu bando entram em uma linha de fuga, num processo de desterritorialização 

na Paraíba, buscando novos agenciamentos, indo se reterritorializar no Cariri Cearense em 

1926. 

Nesse processo desterritorializante Lampião perdeu o primeiro irmão a lhe acompanhar 

na sua trajetória no cangaço, Livino Ferreira, no ano de 1925, na localidade chamada Baixa do 

Tenório, no município de Flores (PE), em combate com as forças da Paraíba e de Pernambuco. 

Nesse momento as ações contra o bando de Lampião em terras paraibanas já estavam sob a 

chefia de Zé Pereira, que a partir de outubro de 1924 passou a ser financiado pelo seu aliado 

João Suassuna, Presidente do Estado da Paraíba entre os anos de 1924-1928. Neste mandato, 

Zé Pereira usufruiu dos investimentos da indústria do cangaço, financiando homens para 
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proteger suas propriedades e aumentando seu arsenal bélico. Podemos dizer com isso, que Zé 

Pereira e seus jagunços que antes compunham máquina de guerra devem Estado, tornam-se 

representantes da ordem, ao ter em suas fileiras forças para enfrentar as ameaças da maquina 

de guerra nômade de Lampião.  

Vale lembrar que a primeira biografia de Lampião, escrita pelo jornalista Érico de 

Almeida, foi produzida nesse contexto. No ano de 1926, a Imprensa Oficial do Estado da 

Paraíba publicou a primeira biografia de Lampião. Segundo Cardoso (1996), o texto foi 

encomendado pelo então Presidente João Suassuna e auspiciada pelo Deputado José Pereira 

Lima (Zé Pereira, de Princesa Isabel). Essa escrita tinha como objetivo denegrir a imagem de 

Lampião e exaltar o combate ao cangaceirismo pelo Estado, comandado por seus 

representantes: João Suassuna, no litoral; e Zé Pereira, no sertão.  

O livro de Érico de Almeida apresentou um claro projeto de memória: construir uma 

identidade de combate ao cangaceirismo, ressaltando os esforços de João Suassuna, a quem o 

autor tratou de “o anjo do bem”. Para esse fim, reservou o primeiro capítulo do livro, chamado: 

O bandidismo e a ação do presidente João Suassuna. Como toda memória é seletiva, permeada 

pela dialética da lembrança e do esquecimento, o escritor buscou lembrar que o Governo 

paraibano não media esforços para combater o cangaceirismo. Ao mesmo tempo, iniciou uma 

luta para que as acusações feitas a João Suassuna e José Pereira Lima, de serem protetores de 

cangaceiros, caíssem no esquecimento. 

A importância aqui da primeira biografia de Lampião é perceber como sua escrita está 

atravessada por alguns interesses que nos apontam para os campos de forças que constituíram 

o processo de territorialização/desterritorialização do bando de Lampião na Paraíba. Não temos 

pretensões neste artigo de fazer uma análise mais aprofundada dessa biografia, uma vez que o 

nosso objetivo ao citá-la foi outro. 

Não foi exclusividade do governo paraibano a mudança de postura frente às atuações 

do bando de Lampião. Em 1926, Estácio Coimbra assume a presidência de Pernambuco e 

nomeia Eurico de Souza Leão para o cargo de chefe de polícia do Estado. Esse último estipulou 

como meta primeira, desarticular as redes de proteção que Lampião costurou no sertão 

pernambucano. Eurico de Souza Leão deduziu que a principal força deste cangaceiro estava na 

sua capacidade de articular agenciamentos e operar em redes. Sua luta para pressionar os 

protetores de Lampião surtiu efeito, e o processo de desterritorialização do bando que já vinha 

acontecendo na Paraíba também ganhou força em Pernambuco.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O apogeu do cangaço lampiônico em terras pernambucanas e paraibanas entrou em 

declínio no ano de 1926, a máquina de guerra nômade teria que operar em novas direções, criar 

outros agenciamentos, produzir territorialidades outras. Nada melhor para Lampião do que se 

reterritorializar no Cariri Cearense com a benção do Padre Cícero do Juazeiro do Norte, e sob 

a proteção do renomado coronel Isaías Arruda de Aurora, no estado do Ceará. Mas esses novos 

movimentos territorializantes deixaremos para acompanhar em outros trabalhos!  

Concluímos este artigo defendendo que a territorialização do bando de Lampião na 

Paraíba (como também no Ceará e em Pernambuco) esteve articulada pelos agenciamentos que 

este cangaceiro construiu sujeitos de destaque da política sertaneja dentro do contexto da 

chamada Primeira República. Lampião foi entendido aqui como um indivíduo que ocupa um 

dado poder na sociedade sertaneja a partir do seu lugar de influência e barganha no cangaço. 

Por muito tempo a historiografia do cangaço se preocupou em refletir sobre as estruturas sociais 

que possibilitaram o surgimento do cangaço no Nordeste Brasileiro, porém, negligenciou as 

micro-relações que os cangaceiros estabeleciam com seus protetores, inclusive se beneficiando 

dos mecanismos de poder existentes dentro daquela sociedade. 

Em suma, acreditamos que a territorialidade do bando de Lampião está associada 

diretamente a sua capacidade de se agenciar com seus protetores, tecendo redes de relações que 

podiam ir de simples vaqueiros até grandes chefes políticos e de notória influência econômica, 

como no caso da família Pereira Diniz, de Princesa Isabel.   
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OS DOCUMENTOS MUSICAIS DE DOM MARCOLINO DANTAS E DOM JOÃO 

BATISTA DA MOTA E ALBUQUERQUE: ENTRE FONTES MUSICAIS, 

MEMÓRIAS E A HISTÓRIA DA MÚSICA RELIGIOSA CATÓLICA 

Fernando Lacerda Simões Duarte70 

 

RESUMO: 

É possível reconhecer diversas fases na história da música religiosa católica. Apesar da 

existência de uma expectativa de controle institucional das práticas musicais nos templos, as 

fontes musicais recolhidas aos acervos revelam distintos processos de negociação ou relativos 

graus de liberdade em relação às normas, donde se torna possível diferenciar as práticas 

musicais de suas representações. O presente trabalho tem como objetivo analisar dois arquivos 

pessoais que contêm documentos musicais, ambos pertencentes a arcebispos. O primeiro deles 

é de Dom Marcolino Dantas e se encontra recolhido ao Arquivo Arquidiocesano de Natal e o 

segundo, de Dom João Batista da Mota e Albuquerque, desmembrado entre o Arquivo da 

Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo e o seminário desta arquidiocese. Os dados obtidos 

em pesquisa bibliográfica e documental foram analisados com base nas noções de práticas e 

representações, de Chartier, na distinção entre memória e história, em Le Goff, Candau e Nora, 

além da teoria das três idades documentais, de Bellotto. Os resultados revelam como a primeira 

diferença entre os dois fundos o fato de aquele recolhido à Arquidiocese de Natal se encontrar 

em fase permanente, enquanto o de Vitória se encontra em parte recolhido de maneira 

permanente, em parte, intermediária. Enquanto o acervo de Dantas revela memórias das práticas 

musicais da chamada Restauração musical católica – alinhada à Romanização –, o de 

Albuquerque revela elementos do Aggiornamento católico e do Concílio Vaticano II. 

Finalmente, o arquivo potiguar revela mais negociações das práticas musicais em relação às 

representações oficiais do que o capixaba. 
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Palavras-chave: Música religiosa – Igreja Católica Romana; Arquivos pessoais; Música 

sacra no Rio Grande do Norte. 

 

ABSTRACT:  

It is possible to recognize several phases in the history of Catholic religious music. Despite the 

existence of an expectation of institutional control of the musical practices in the temples, the 

musical sources saved in collections reveal different negotiation processes or relative degrees 

of freedom in relation to the norms, where it becomes possible to differentiate the musical 

practices from their representations. This paper aims to analyze two personal archives that 

contain musical documents, both belonging to archbishops. The first one is from Dom 

Marcolino Dantas and is garded by Archdiocesan Archives of Natal and the second from Dom 

João Batista da Mota and Albuquerque, dismembered between the Archives of the Archdiocese 

of Vitória do Espírito Santo and the seminary of this archdiocese. Data obtained from 

bibliographical and documentary research were analyzed based on the notions of practices and 

representations, by Chartier, in the distinction between memory and history, in Le Goff, Candau 

and Nora, in addition to Bellotto's theory of the three documentary ages. The results reveal how 

the first difference between the two funds is that the one collected from the archdiocese of Natal 

is in permanent phase, while the one from Vitoria is partially collected permanently, in part, 

intermediate. While the Dantas collection reveals memories of the musical practices of the 

Catholic Music Restoration – aligned with Romanization – Albuquerque reveals elements of 

the Catholic Aggiornamento and the Second Vatican Council. Finally, archive from Natal 

reveals more negotiations of the musical practices in relation to the official representations than 

that from Vitória. 

Keywords: Religious music - Roman Catholic Church; Personal archives; Sacred music in 

Rio Grande do Norte. 

 

INTRODUÇÃO 

Dentre as muitas formas de se conhecer a história da música no Brasil, seria possível 

citar a historiografia sobre o tema, narrativas de sujeitos envolvidos nas práticas musicais, 

periódicos de circulação e os acervos musicais. Igualmente diversos são os enfoques na 

historiografia que se poderia chamar – em comparação com o que é corrente na história das 

ciências – de internalista, ou seja, aquela produzida por musicólogos, humanistas e críticos e 

não por historiadores: análise musical das obras, biografias de compositores canônicos, mas 
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também a função social do repertório e as relações de poder que podem ter permeado as práticas 

musicais. Longe de um processo de canonização de determinados compositores que os manuais 

de história da música e a crítica especializada podem produzir, os acervos aproximam o 

pesquisador muitas vezes das práticas musicais e de ensino de música. Neste sentido, as fontes 

aproximam o pesquisador das memórias acerca das práticas musicais, ao passo que a 

historiografia resulta, muitas vezes, da crítica – sobretudo, de vertente estética – da produção 

musical. Neste sentido: 

A historiografia não coincide com a espontaneidade da memória individual e 

coletiva: é uma forma de conhecimento que deve “passar pelo crivo da crítica” 

os aportes da memória. Todavia, entre história e memória ocorre uma relação 

estreita, porque a história se nutre de memória e esta “se impregna de toda 

uma série de noções e de sentimentos que são produzidos e veiculados pela 

historiografia” (“I Ricordi della Storia: entrevista com Jacques Le Goff”, 1989 

apud ROSSI, 2010, p. 205). 

Há de se notar, contudo, que o processo de recolha dos documentos também não é 

inócuo: que muitos processos de recolha de documentos musicográficos foram influenciados 

pela busca da construção ou afirmação de uma identidade coletiva (CANDAU, 2011) – ou mais 

especificamente, de uma identidade musical constituída localmente.71 Por outro, diversos 

acervos brasileiros demonstram a prática musical de uma determinada localidade, 

independentemente de os compositores terem vinculação de naturalidade com ela. Esta 

realidade é particularmente recorrente nos acervos das bandas de música e outras agremiações 

cuja função é a de interpretar música. 

Há ainda os arquivos pessoais de músicos, sejam eles intérpretes ou compositores, cuja 

análise torna possível uma aproximação de aspectos biográficos destes sujeitos. Os processos 

de recolha destes acervos podem se dar pelas mais diversas razões. No caso da música religiosa 

católica, é possível citar o acervo pessoal de Dom Plácido de Oliveira Guimarães, monge 

beneditino, cujo arquivo pessoal se encontra recolhido ao Arquivo do Mosteiro de São Bento 

do Rio de Janeiro. O papel do arquivo beneditino é destinado a preservar a memória dos 

religiosos que estiveram ligados ao mosteiro carioca. Podemos citar ainda o arquivo pessoal de 

frei Fulgêncio Monacelli, religioso capuchinho italiano, que residia em Manaus à época que 

nos permitiu o acesso. Durante o processo de digitalização, organização e novo 

acondicionamento deste acervo, o religioso compartilhou suas memórias acerca das fontes 

                                                           
71 Tal seletividade se evidencia, por exemplo, nos processos de recolha de Vicente Salles ou de João Mohana, que 

privilegiaram, respectivamente, as obras de autoria de paraenses e maranhenses. 
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musicais, possibilitando uma visão muito mais completa acerca da constituição do arquivo 

(DUARTE, 2017). 

O presente trabalho tem como tema os documentos musicográficos de arquivos pessoais 

de dois clérigos católicos, Dom João Batista da Mota72 e Albuquerque (1909-1984) e Dom 

Marcolino Esmeraldo de Souza Dantas (1888-1967). Ambos foram bispos em fase de transição 

de bispados a arcebispados, sendo nomeados, portanto, os primeiros arcebispos de suas 

arquidioceses: Vitória, no Espírito Santo e Natal, no Rio Grande do Norte, respectivamente. No 

caso de Dom João Batista, não foram localizadas composições suas, sugerindo que se tratasse 

de intérprete aos instrumentos de teclado (piano e órgão). Dom Marcolino, por sua vez, foi 

professor de música no Seminário da Bahia, cônego em Salvador, e também compositor, 

conforme atestam algumas das fontes de seu acervo.73 Apesar da existência de documentação 

do referido seminário – recolhida ao Laboratório de Conservação e Restauração Reitor Eugênio 

de Andrade Veiga, da Universidade Católica de Salvador –, bem como de obras historiográficas 

acerca deste estabelecimento de formação (SILVA, 2017), ainda pouco se conhece da atuação 

de Marcolino Dantas como professor de música. Nos dois casos, o recolhimento dos arquivos 

pessoais parece ter sido motivado mais por uma vontade de memória (NORA, 1993) de caráter 

institucional, ou seja, pelo fato de terem sido clérigos da alta hierarquia, do que pelo fato de 

terem sido músicos. 

Diante dos dois casos de recolhimento dos arquivos pessoais, foram formulados os 

seguintes problemas, que deram origem a esta investigação: quais as características e condições 

de recolhimento destes acervos? Como as histórias de vida destes arcebispos se articulam com 

os documentos musicais recolhidos aos seus acervos e também com a história da música 

religiosa católica no século XX? 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Para responder a tais perguntas, deve ficar claro inicialmente que a distinção entre 

arquivos, acervos e coleções, que é corrente na ciência Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 

2005) raramente é aplicável de maneira pura aos conjuntos documentais produzidos por agentes 

atuantes nas práticas musicais: ao mesmo tempo em que muitas partituras e partes vocais ou 

                                                           
72 A grafia tende a variar entre “Motta” e “Mota”. Preferimos a ortografia atualizada, por ser sido reiteradamente 

utilizada no sítio eletrônico da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo. 
73 Nas capas de dois conjuntos de partes instrumentais lê-se: “Seminário, Bahia, 20, outubro, 915” – Potpourri do 

Trovador, de Verdi – e “Seminário, Bahia, 20, agosto, 914” – na Macha Fúnebre de Chopin, ambos dispostos à 

época na Estante n. 12, caixa n. 337 do Arquivo Arquidiocesano de Natal. 
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instrumentais avulsas foram produzidas pelos músicos de determinada agremiação, estes 

também receberam fontes oriundas de outras agremiações, de particulares ou as adquiriam por 

outros meios, ainda que nunca tenham executado as obras contidas em tais fontes. Assim, quase 

sempre existe um misto entre arquivo e coleção, diferentemente do que ocorre com a produção 

de documentos na esfera administrativa. Por esta razão, parece sempre mais adequado tratar 

tais conjuntos de documentos como acervos, termo mais genérico para os conjuntos 

documentais. Neste caso, o próprio princípio da proveniência que “fixa a identidade do 

documento, relativamente ao seu produtor” (BELLOTTO, 2002, p. 20) há de ser relativizado, 

buscando-se, muitas vezes, proveniências anteriores que indiquem atitudes colecionistas dos 

sujeitos que produziram os acervos. 

No presente estudo, recorre-se ainda à noção de arquivo pessoal, que distintamente dos 

arquivos de órgãos públicos ou de agremiações musicais, guardam profunda relação com 

aspectos biográficos daqueles sujeitos que os produziram, podendo ser fruto de uma 

personalidade que seletivamente gostariam de apresentar para a posteridade – e, portanto, de 

uma seleção ou enquadramento de memórias –, até mesmo uma projeção desta personalidade 

para além de suas realizações (TRAVANCAS, ROUCHOU, HEYMANN, 2013). 

Outro aspecto relevante que se faz necessário ressaltar é o fato de que o estudo da 

Musicologia histórica não se limita aos documentos musicográficos. Ao contrário, o 

pesquisador se vale das mais diversas fontes: partituras, gravações, programas de concertos, 

notícias em jornais e outros periódicos de circulação, documentos administrativos e 

eclesiásticos, iconografia, narrativas, dentre outros (GÓMEZ GONZÁLEZ et al., 2008). Tal 

aproximação das fontes permite que se conheçam memórias das práticas musicais, que não raro 

se revelam absolutamente diversas da história que foi produzida acerca de tais práticas. 

Sabidamente, a produção da historiografia não é inócua, sobretudo, quando produzida por 

agentes envolvidos nos processos de transformação, restando evidentes, portanto, as palavras 

de Le Goff: 

Toda a história é bem contemporânea, na medida em que o passado é 

apreendido no presente e responde, portanto, aos seus interesses, o que não é 

só inevitável, como legítimo. Pois que a história é duração, o passado é a o 

mesmo tempo passado e presente. Compete ao historiador fazer um estudo 

"objetivo" do passado sob a sua dupla forma. Comprometido na história, não 

atingirá certamente a verdadeira “objetividade”, mas nenhuma outra história 

é possível (LE GOFF, 1990, p.51). 

Destaca-se ainda enquanto relevante referencial teórico para o presente estudo a teoria das três 

idades documentais, segundo a qual um documento se encontra em arquivamento corrente 



93 
 

enquanto é preservado em virtude de seu valor primário, ou seja, para cumprir a função para a 

qual foi concebido; já em fase intermediária, o documento perde seu valor primário, tal como 

um processo jurídico que já exauriu todas as instâncias de julgamento. “Os documentos passam, 

então, a semi-ativos, podendo, entretanto, ser usados dentro de seu valor primário, mas por 

razões mais jurídicas que administrativas” (BELLOTTO, 2012, p. 26). A terceira fase é a 

permanente. A passagem da fase intermediária à fase permanente é chamada de recolhimento. 

A partir do recolhimento, o documento passa a ser guardado em razão de seu valor secundário, 

ou seja, das informações nele contidas, e não mais por sua função primária. Se no caso dos 

documentos administrativos este trajeto é, de certo modo, natural, no caso dos documentos 

musicográficos, é necessário observar que a aplicabilidade da teoria das três idades pressupõe 

algumas ressalvas: documentos musicográficos foram concebidos para serem executados. Esta 

função nunca se perde enquanto sejam conhecidos os códigos de notação neles empregados. O 

que determina a passagem do recolhimento de fase corrente à intermediária é, portanto, a perda 

de uma função social do repertório registrado nesses documentos. Já o recolhimento à fase 

permanente pressupõe o que Pierre Nora (1993) chamou de “vontade de memória”. Tal vontade 

parece comum a todas as formas de recolhimento de documentos, mas no caso dos acervos 

musicais, depende de uma decisão dos agentes produtores ou daqueles sujeitos que receberam 

a custódia de tais acervos. 

Finalmente, em relação aos referenciais teóricos, os grandes movimentos que marcaram 

a produção musical católica ao longo do século XX foram expressos em nossa investigação 

doutoral (DUARTE, 2016) e serão oportunamente apresentados na análise dos dados. Na tese 

e em pesquisas posteriores, resta evidente a diferença entre as práticas musicais e suas 

representações historiográficas (CHARTIER, 2002) ou em relação aos paradigmas eclesiásticos 

que visavam ao controle destas práticas: o uso da língua vernácula anteriormente ao Concílio 

Vaticano II, a manutenção de composições de características semelhantes às da ópera no culto 

católico, mesmo quando tal estilo já havia sido proibido, a presença de bandas de música nas 

igrejas tocando as missas (DUARTE, 2014a) são exemplos, dentre outros, destas diferenças. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a obtenção dos dados aqui analisados, recorreu-se inicialmente à pesquisa de 

campo com vistas à localização de instituições custodiadoras de acervos musicais. Tal pesquisa 

foi desenvolvida para a realização de nossa tese doutoral, abrangendo setenta cidades e cerca 

de quinhentas instituições visitadas. Hoje, esta pesquisa prossegue – concentrando-se 
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principalmente no estado do Pará – e alcança noventa cidades, tendo o número de instituições 

visitadas aumentado consideravelmente. 

O procedimento documental também foi utilizado na realização desta investigação, 

compreendendo-se como documento todo o rol anteriormente apresentado, que serve ao estudo 

da musicologia histórica. Finalmente, recorreu-se à pesquisa bibliográfica, no tocante aos 

referenciais teóricos adotados, mas também para que se conhecessem aspectos referentes à 

história da Igreja Católica no Brasil e dos dois arcebispos. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Dom Marcolino Dantas e Dom João Batista da Mota e Albuquerque tiveram suas 

histórias de vida e seus bispados em distintos momentos da história da Igreja Católica. Enquanto 

o primeiro se inseria na Romanização (WERNET, 1987), o segundo viveu o processo de 

Aggiornamento da Igreja Católica e o Concílio Vaticano II (1962-1965), sendo inclusive um 

dos bispos conciliares. Isto implicava duas posições distintas. A Romanização se instalou no 

Brasil de maneira hegemônica entre o clero a partir da década de 1870. Esta autocompreensão 

do catolicismo pressupunha um reforço à hierarquia eclesiástica e à autoridade papal, bem como 

um modelo de práticas religiosas de características tridentinas, centradas no clero e com o 

combate a algumas manifestações da religiosidade popular. Já o Aggiornamento e o Concílio 

Vaticano II tiveram como meta a ativa participação dos fiéis nos ritos, inclusive com a 

ampliação do uso da língua vernácula, seja na estrutura da missa, seja nos cânticos. Além de 

bispo conciliar, Dom João Batista foi um dos signatários do Pacto das Catacumbas, celebrado 

em 1965, na Catacumba de Domitila, em Roma. De acordo com este pacto, os bispos signatários 

passaram, dentre outras coisas: (1) viver segundo o modo comum de vida dos fiéis, optando 

pelos mesmos modelos de habitação, alimentação, locomoção etc.; (2) renunciar à riqueza, 

fosse nos trajes, fosse nas insígnias; (3) confiar a gestão financeira das dioceses a leigos; (4) 

recusar títulos de grandeza e poder, tais como Eminência, Excelência, Monsenhor (BEOZO, 

2015). Este pacto parece estar na base do engajamento da Igreja Católica em causas sociais nas 

décadas posteriores e do recrudescimento da Teologia da Libertação entre o clero da América 

Latina, conforme se observa nos documentos das conferências episcopais de Medellín 

(Colômbia) e Puebla de los Ángeles (México), em 1968 e 1979, respectivamente. 

Se as características gerais do catolicismo romano eram diversas ao tempo dos dois 

bispados, também as musicais o foram: enquanto na primeira metade do século XX o motu 

proprio “Tra le Sollecitudini” de Pio X estabelecia rígidos paradigmas para a composição e a 



95 
 

execução musicais, ao tempo do Aggiornamento e do Concílio, novas experiências em termos 

de liturgia foram realizadas, das quais resultou grande parte das características musicais do 

repertório católico das décadas de 1970 a 90. Antes de adentrar o conteúdo dos acervos e o 

modo como eles refletem tais movimentos, fazem-se necessárias algumas considerações acerca 

de suas situações de recolhimento. 

O acervo de Dom Marcolino se encontra recolhido ao Arquivo Arquidiocesano de Natal. 

Ao tempo de nossa primeira visita, pudemos digitalizar as fontes e anotamos a localização dos 

documentos correspondente à sua organização em estantes e caixas. Em visita mais recente, 

pudemos constatar que hoje o arquivo passa por uma reorganização, de modo que os 

documentos receberão em breve registros mais específicos no inventário que se encontra em 

curso. 

Já o acervo de Dom João Batista se encontra dividido entre o Centro de Documentação 

da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo – CEDOC/AVES e a biblioteca do Instituto de 

Filosofia e Teologia – IFT desta mesma arquidiocese. A razão para tal divisão estaria na 

manifestação do próprio arcebispo de que seus livros servissem à formação de futuros 

seminaristas. Assim, o que permite localizar os documentos e tentar traçar alguma unidade entre 

eles são carimbos com o nome de Dom João Batista. Há de se notar que tal divisão contraria 

princípios clássicos da Arquivologia, mas atende a uma demanda êmica daquele que produziu 

o acervo ao longo de sua vida.74 A parte do acervo recolhida ao Centro de Documentação da 

Arquidiocese se revela, portanto, em fase permanente, ao passo que aquela que está presente na 

biblioteca pode assumir diferentes funções, desde a simples consulta até mesmo a execução 

musical, na medida em que os usuários podem levar consigo os materiais. Neste caso, é possível 

considerar o recolhimento como sendo de fase corrente. 

Quanto ao processo de constituição dos acervos, é possível dizer que ambos são 

arquivos pessoais, que revelam a produção ou acúmulo de documentos musicográficos por seus 

titulares, que os utilizaram em suas práticas pedagógicas, composicionais ou performativas, 

também que receberam doações de partituras de terceiros. 

                                                           
74 “Princípio da proveniência: fixa a identidade dos documentos, relativamente ao seu produtor. Por este princípio, 

os arquivos devem ser organizados em obediência à competência e às atividades da instituição ou pessoa 

legitimamente responsável pela produção, acumulação ou guarda dos documentos. Arquivos originários de uma 

instituição ou de uma pessoa devem manter a respectiva individualidade, dentro de seu contexto orgânico da 

produção, não devendo ser mesclados a outros de origem distinta. [...] Princípio da indivisibilidade ou integridade 

arquivística: os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não 

autorizada ou adição indevida. Este princípio é derivado do princípio da proveniência” (BELLOTTO, 2002, p. 20-

21). 
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Sobre o conteúdo, o acervo de Dom Marcolino revela maior diversidade de gêneros 

musicais, certamente pelo caráter didático que compõe tal acervo. Assim, o integram fontes 

contendo composições religiosas e música secular, dentre as quais, trechos das óperas 

Tanhäuser, de Richard Wagner e Il Guarany, de Carlos Gomes. Há ainda uma missa cuja fonte 

parece ser do século XIX e sugere uma atitude colecionista de Dantas. Há ainda obras religiosas 

de características restauristas – alinhadas ao motu proprio de Pio X –, de Lorenzo Perosi, Ettore 

Pozzoli, Luigi Cervi, J. G. Eduard Stehle e outros. Há, por outro lado, aquelas afastadas dos 

paradigmas restauristas, mas que tiveram um possível uso litúrgico, dentre as quais, o Hino a 

Nª Srª da Penha de França, dos padres A. R. Silva e José Maria Rocha, Ave Maria de Schubert, 

Fede, Speranza, Caritá, de Rossini e Pietà Signore, uma aria di chiesa de Stradella.  

As composições de Dom Marcolino se encontram registradas, sobretudo, em um 

caderno de música datado de 8 de dezembro de 1904. Parece possível que este caderno tenha 

servido ao registro das composições ao longo de anos. Nele constam obras de uso litúrgico, 

bem como valsas e outros gêneros seculares. 

Já o acervo de Dom João Batista é integrado basicamente por música impressa com 

função religiosa. O termo inicial das fontes parece ser de finais do século XIX – 

especificamente, uma coletânea para órgão – e o final, o repertório pós-conciliar da década de 

1970. A grande quantidade de coletâneas para órgão revela o interesse de seu titular, sobretudo 

como intérprete aos instrumentos de teclado. 

Ao passo que no acervo de Dom Marcolino Dantas há diversas obras musicais que 

negociam em relação às normas eclesiásticas e que diferem das representações na historiografia 

da música religiosa católica (CHARTIER, 2002) – inclusive algumas composições sacras de 

Dom Marcolino (DANTAS, [19--]a; [19--]b; DUARTE, 2014b) –, ao acervo de Dom João 

Batista parecem ter sido recolhidas obras dos principais expoentes dos distintos movimentos 

musicais do catolicismo romano, dentre os quais, Furio Franceschini (restaurista) e padre 

Joseph Gelineau (música pós-conciliar). 

Quanto à funcionalidade das fontes, nos dois acervos foi possível localizar aquelas que 

tiveram caráter didático: no caso de Dom Marcolino, exercícios e repertório que poderia ter 

servido à formação dos seminaristas, ao passo que, no caso de Dom João Batista, manuais e 

métodos que possivelmente serviram aos seus estudos. Há também obras sacras, de função 

ritual na liturgia ou paraliturgia católica. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 
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Os resultados obtidos na pesquisa foram sistematizados na tabela que segue (Tab.1). 

Categoria  Acervo Dom Marcolino  Dantas  Acervo Dom João Batista  

Localização / Inventário 

ou Catálogo  

AAN – Caixas 335 e 337, inventário 

das caixas, não dos volumes – Em 

processo de transição no modelo de 

inventário. 

Biblioteca do Instituto de Filosofia 

(catálogo da biblioteca) e Teologia e 

Arquivo da Arquidiocese de Vitória – 

ES (sem inventário)  

Classificação  Arquivo pessoal / Acervo  Arquivo pessoal / Acervo  

Fase de recolhimento 

(teoria das 3 idades)  

Permanente  Permanente (CEDOC/AVES) e 

Corrente (ITS) 

Datação  Uma missa de fins do século XIX e 

as demais fontes, de inícios do 

século XX.  

Meados do século XX (décadas de 

1950 a 70)  

Características das fontes  Manuscritas (autógrafos e cópias de 

outros compositores) e editadas  

Editadas  

Tipos de documentos 

musicais  

Partituras e partes avulsas, métodos 

e estudos  

Partituras (coro e órgão solo)  

Autores das obras 

musicais  

Autores estrangeiros e brasileiros. 

Composições próprias  

Autores estrangeiros (muitas fontes 

francesas) e brasileiros  

Funcionalidade  Didática, artística (música 

sinfônica) e ritual  

Didática e ritual  

Música ritual católica  Pré-conciliar e até mesmo um fonte 

anterior ao Motu proprio de Pio X 

Pré e, sobretudo, pós-conciliar 

(Gelineau, Franceschini, Schubert)  

 

Tab.1. Síntese das principais características dos acervos musicais de Dom Marcolino Esmeraldo Souza Dantas e 

Dom João Batista da Mota e Albuquerque. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste trabalho, em respostas aos problemas formulados, é possível afirmar que 

os resultados revelam como a primeira diferença entre os dois fundos o fato de aquele recolhido 

à Arquidiocese de Natal se encontrar em fase permanente, enquanto o de Vitória se encontra 

em parte recolhido em fase permanente e em parte, corrente. Ademais, o acervo de Dom 

Marcolino Dantas revela memórias das práticas musicais da chamada Restauração Musical 

Católica – alinhada à Romanização –, ao passo que o de Dom João Batista da Mota e 

Albuquerque revela elementos do Aggiornamento católico e do Concílio Vaticano II. O arquivo 

potiguar revela mais negociações das práticas musicais em relação às representações 

normativas oficiais – que se refletiram na historiografia da música religiosa – do que o capixaba. 

Este trabalho buscou dar conta de aspectos gerais dos dois acervos, apontando 

características gerais concernentes à sua organização e conteúdo. O estudo aprofundado das 

fontes musicais do acervo de Dom Marcolino Dantas foi por nós iniciado há alguns anos 

(DUARTE, 2014b), mas muito ainda há de se analisar no que diz respeito às composições do 

bispo baiano que se tornou o primeiro arcebispo de Natal, seja no tocante aos aspectos musicais, 

seja em relação à sua difusão em outros estados brasileiros. No mesmo sentido, o acervo 
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musical de Dom João Batista da Mota e Albuquerque permanece praticamente inexplorado nas 

pesquisas voltadas à história do clérigo, bem como das práticas musicais do período. 
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O HYMNO A DEUS DE MENELEU CAMPOS E ALVARES DA COSTA EM UM 

CATECHISMO DEISTA PUBLICADO EM 1907: UM OLHAR SOBRE ASPECTOS 

MUSICAIS, DOUTRINÁRIOS E RITUAIS 

Fernando Lacerda Simões Duarte75 

 

RESUMO:  

Dentre as diversas manifestações religiosas na Amazônia entre fins do século XIX e inícios do 

XX, o Deísmo parece ser uma das menos conhecidas. O presente trabalho procura analisar 

aspectos musicais do Hymno a Deus, presente em um Catechismo Deista redigido por Alvares 

da Costa em Macapá – então território do Pará –, em 1904, e publicado em 1907, em Bruxelas. 

A letra do hino é do autor do catecismo e a música, de Meneleu Campos, compositor de 

destaque no cenário da Belle époque belenense. O documento em questão se encontra recolhido 

ao Acervo Vicente Salles, que é custodiado pela Biblioteca do Museu da Universidade Federal 

do Pará. O Catechismo Deista reúne aspectos doutrinários e litúrgicos do culto deísta, além de 

uma relação de festas mensais a serem comemoradas nas celebrações deístas e, ao final, a 

partitura do hino. Além da pesquisa documental no Acervo Vicente Salles, empreendeu-se 

investigação in loco em acervos de diversos estados brasileiros, além de pesquisa documental 

e bibliográfica em repositórios da internet. Busca-se compreender as características do culto 

deísta, o contexto em que foi redigido o catecismo e composto o hino, além de questões 

propriamente musicais da música religiosa no período. Os resultados apontam para a ligação 

direta entre Deísmo e Iluminismo, combatidos pela Igreja Católica durante a Romanização. O 

catecismo deísta de Alvares da Costa revela semelhanças em relação ao catecismo positivista 

de Comte, ao passo que o Hymno a Deus se aproxima de paradigmas composicionais 

restauristas católicos, tais como a escrita para coro infantil e o acompanhamento de órgão. 

Palavras-chave: Música religiosa – Deísmo; Catecismo deísta; Iluminismo e religião. 

 

ABSTRACT:  

Among the various religious manifestations in the Amazon between the end of the nineteenth 

century and the beginning of the twentieth century, Deism seems to be one of the least known. 

This paper seeks to analyze musical aspects of the Hymno a Deus (Hymn to God), present in a 

                                                           
75 Doutor em Música pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Realiza estágio 

pós-doutoral junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará (PPG-Artes/UFPA). 
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Catechismo Deista (Deist catechism) formulates by Alvares da Costa in Macapá, then Pará 

territory, in 1904, and published in 1907, in Brussels. The lyrics of the hymn were written by 

the author of the catechism and music, by Meneleu Campos, a prominent composer in the Belle 

époque setting in Belém. The document is housed in the Vicente Salles Collection, which is 

guarded by the Library of the Museum of Pará Federal University. The Deist catechism 

prescribes doctrinal and liturgical aspects of the deist cult, as well as a list of monthly feasts to 

be celebrated in the Deist celebrations and, at the end, the score of the hymn. In addition to 

documentary research in the Vicente Salles Collection, field research was conducted in 

collections in several Brazilian states, as well as documentary and bibliographic research in 

internet repositories. It seeks to understand the characteristics of the deist cult, the context in 

which the catechism was written and the hymn composed, as well as questions of the music of 

religious music in the period. The results point to a direct connection between Deism and 

Enlightenment, combated by the Roman Catholic Church during Romanization. The Deist 

Catechesis by Alvares da Costa reveals similarities in relation to the positivist catechism by 

Comte, while the Hymn to God approaches Catholic compositional restorative paradigms, such 

as writing for children's choir and organ accompaniment. 

Keywords: Religious music - Deism; Deist Catechism; Enlightenment and religion. 

 

INTRODUÇÃO 

As práticas musicais de função religiosa ou em contexto religioso na Amazônia têm sido 

objeto de investigações em diversas áreas do conhecimento. Das antigas crenças dos ameríndios 

ao seu contato com os religiosos europeus, em missionação a partir do século XVII, bem como 

manifestações mais recentes, tais como o Espiritismo e a Umbanda, a abordagem do papel da 

música nos ritos religiosos revela um considerável espectro de diversidade. No caso do Amapá, 

estado enfocado neste estudo, o estudo da Festa de São Tiago, que remete ao século XVIII, e 

todas as suas manifestações correlatas – carvalhadas, encenações teatrais, ladainhas e 

marabaixo – tem recebido particular atenção por parte dos pesquisadores. 

Um Catechismo Deista recolhido por Vicente Salles aponta, entretanto, para a 

existência de lacunas ou silêncios na historiografia acerca de determinadas crenças ou 

manifestações religiosas. O Catechismo Deista foi redigido por Alvares da Costa, em Macapá 

– à época, território paraense –, em 1904, e publicado em 1907, em Bruxelas. A fonte integra o 

Acervo Vicente Salles, que se encontra recolhido à Biblioteca do Museu da Universidade 
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Federal do Pará. Ao final do Catechismo, há uma partitura, da música Hymno a Deus, composta 

por Meneleu Campos sobre o texto de Alvares da Costa. 

O presente trabalho tem como objetivo compreender as características da crença e do 

possível culto deísta, o contexto em que foi redigido o catecismo e composto o Hymno a Deus, 

além de questões propriamente musicais da música religiosa no período. Para tanto, parte-se 

dos seguintes problemas: quais as crenças e as características litúrgicas do Deísmo tal como 

concebido por Alvares da Costa? Existem semelhanças com catecismos de outros sistemas 

religiosos e filosóficos? Hoje, existem meios de memória que reaproximem esta fonte 

produzida em inícios do século XX de práticas deístas em Macapá? Como se configurou o culto 

deísta nesta cidade ao tempo de Alvares da Costa? Existem fontes primárias ou trabalhos 

historiográficos a este respeito? Qual o papel da música na liturgia deísta proposta por Alvares 

da Costa? Quais as características musicais do Hymno a Deus composto por Meneleu Campos? 

É possível perceber aproximações entre os paradigmas composicionais católicos do período e 

a obra em questão? Tais problemas revelam o caráter exploratório do estudo que aqui se 

empreende, uma vez que não foi localizado qualquer resultado de pesquisa – monografias, 

artigos, dentre outros – que abordasse especificamente a música e o Deísmo na Amazônia. O 

único trabalho que encontrado em que a composição de Meneleu Campos é citada foi redigido 

por Mário Alexandre Dantas Barbosa (2012), que menciona o prenome do autor do catecismo: 

Dr. Raymundo Álvares da Costa. O tratamento dispensado por Barbosa ao Hymno a Deus é 

sucinto, e não parece dar conta de se tratar de uma composição alheia ao catolicismo romano, 

para o qual foram compostas todas as demais obras musicais de função ou inspiração religiosa 

de Meneleu Campos. Acerca do Hymno, escreveu Mário Barbosa: 

No segundo semestre de 1904, Meneleu Campos coloca música no Hino a 

Deus, texto em português do poeta dr. Raymundo Alvares da Costa, autor de 

obra diversa, que fez publicar um Catechismo Deísta, em 1907, ao fim do qual 

é trazida a composição de Meneleu Campos. O livro de Álvares da Costa, 

impresso em Bruxelas, faz de Hino a Deus, composta originalmente em 17 de 

agosto de 1904, a única composição sacra de Meneleu Campos que recebeu 

edição de época (Figura 1). Em 1911, ano pouco fértil do compositor, surge 

uma composição original, que se une à tímida produção sacra desse 

compositor paraense. Trata-se do hino Viva Maria, que possui versão 

acompanhada e a cappella, e cujo texto em português não tem autoria 

especificada nas fontes disponíveis (BARBOSA, 2012, p. 369-370). 

Desta maneira, busca-se aqui analisar as especificidades do Hymno a Deus, as principais 

características do Deísmo, se existiram práticas religiosas ou um culto deísta em Macapá, e a 

relação entre a Igreja Católica e tais práticas no período em questão. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A ausência de fontes secundárias acerca do Catechismo Deista e da música nele contida 

conduz a presente investigação aos distintos tipos de fontes que servem ao estudo da 

Musicologia. O espectro destas fontes é amplo e vai muito além das partituras ou partes 

instrumentais e vocais avulsas:  

Consideraremos como fonte para o estudo de qualquer aspecto relacionado à 

Musicologia todo documento, material bibliográfico ou pessoa que possa 

proporcionar informações ao pesquisador sobre qualquer dos campos desta 

ciência. [...] o conceito de fonte é mais amplo do que o de documento, pois 

este não compreende a maior parte da bibliografia que se ocupa dos temas do 

objeto de estudo, que não proporciona informações “em primeira mão”, mas 

que em muitos casos orienta significativamente o pesquisador. [...] Dentro das 

fontes, algumas serão propriamente musicais, como as partituras, registros 

sonoros etc., e outras, “perimusicais”; estas últimas não contêm música 

diretamente, mas proporcionam informação relativa a ela. Neste grupo 

encontramos atas de reuniões, livros de caixa, e muitos outros (GÓMEZ 

GONZÁLEZ et al., 2008, p.93, tradução nossa).76 

Servem à compreensão da história das práticas musicais em determinado período e 

região, dentre outras fontes: (1) Partituras, registros sonoros e audiovisuais; (2) Libretos e 

textos; (3) Escritos pessoais dos compositores; (4) Tratados sobre música; (5) Documentação 

de órgãos governamentais ou instituições com atividades musicais; (6) Estatutos e 

regulamentos; (7) Entrevistas pessoais; (8) Instrumentos musicais; (9) Objetos artísticos 

(objetos tridimensionais e de iconografia musical); (10) livros de contas (de caixa ou de 

“fábrica”); (11) cerimoniais (religiosos e civis); (12) dossiês de concurso; (13) documentação 

avulsa; (14) livros sacramentais de paróquias; (15) documentos pontifícios [e demais legislação 

eclesiástica sobre música]; (16) documentos notariais ou cartoriais; (17) Impressos: críticas 

musicais e anúncios de concertos; (18) cartazes e programas de concertos; (19) 

correspondências. São ainda fontes indiretas: (1) Guias de arquivos; (2) Inventários; (3) 

Catálogos e bases de dados; (4) Índices informatizados (GÓMEZ GONZÁLEZ et al., 2008, p. 

93-102). 

                                                           
76 “Consideraremos como fuente para el estudio de cualquier aspecto relacionado con la musicologia a todo 

documento, material bibliográfico o persona, que pueda proporcionar información al investigador sobre cualquiera 

de los campos de esta ciencia. [...]el concepto de fuente es más amplio que el de documento, pueséste no comprende 

la mayor parte de la bibliografía que se ocupa de los temas objeto de estudio, que no proporciona información ‘de 

primera mano’ , pero que em muchos casos orienta significativamente al investigador. [...]Dentro de lasfuentes, 

algunas serán propiamente musicales, como las partituras, registros sonoros, etc., y otras perimusicales; estas 

últimas no contienen directamente música, pero proporcionan información relacionada conella. En este grupo 

encontraremos actas de reuniones, libros de cuentas y un largo etcétera” (GÓMEZ GONZÁLEZ et al., 2008, p.93). 



104 
 

Nesta perspectiva, a pesquisa arquivística foi fundamental na busca por um resgate das 

memórias acerca das práticas musicais e religiosas do Deísmo, bem como sua permanência no 

presente. Arquivos são lugares de memória, os quais, não mais havendo meios que conectem 

diretamente o presente a tais memórias, fazem-se necessários, segundo Pierre Nora (1993) para 

deter o esquecimento. Tais lugares revelam a vontade de memória de determinada coletividade, 

que se expressa em monumentos, arquivos, elogios fúnebres, aniversários e outras datas 

comemorativas. 

Finalmente, as noções de enquadramento de memórias – enquanto processo intencional 

de seleção acerca do que lembrar e esquecer –, de amnésia e silêncios, em Michael Pollak 

(1989) se revelam presentes, sobretudo no que diz respeito às disputas religiosas – e o intenso 

combate aos ideais Iluministas pela Igreja Católica durante a Romanização (WERNET, 1987), 

que podem ter levado ao silêncio historiográfico sobre o Deísmo. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os dados foram obtidos a partir de pesquisa bibliográfica e documental. Foi realizada 

pesquisa de campo em busca de acervos em setenta cidades brasileiras em investigação 

doutoral, e posteriormente, em cerca de vinte cidades. Tal pesquisa de campo abrangeu os vinte 

e seis estados brasileiros. Diversamente do esperado, nas pesquisas realizadas na cidade de 

Macapá – em duas ocasiões – não foram obtidos resultados positivos acerca de Alvares da Costa 

ou sobre quaisquer indícios de práticas religiosas deístas. Apesar de existir uma “Avenida 

Raimundo Álvares da Costa” na cidade Macapá, não foram localizadas quaisquer de suas obras 

impressas na Biblioteca Pública Professora Elcy Lacerda, a biblioteca estadual, tampouco 

quaisquer referências à sua pessoa em obras de caráter biográfico, nem mesmo em Personagens 

ilustres do Amapá, de Coaracy Barbosa (1997). Por outro lado, a pesquisa na Seção de Obras 

Raras da biblioteca estadual revelou-nos o fato de que vários periódicos de circulação em 

Macapá ainda não se encontram digitalizados e acessíveis online. Uma vez que tal trabalho 

fosse realizado, seria possível conhecer mais detalhadamente o cotidiano da cidade entre fins 

do século XIX e inícios do XX, período em que ainda era pertencente ao território do Pará e até 

mesmo – caso tenham existido – as práticas religiosas deístas na cidade. Deste modo, a principal 
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coleção de documentos musicográficos consultada foi o Acervo Vicente Salles, recorrendo-se 

ainda a repositórios da internet, especialmente à Hemeroteca Digital Brasileira.77  

Quanto à análise do Catechismo Deista, foram buscadas referências no próprio 

documento, bem como em outras fontes a fim de traçar um panorama acerca de quais conjuntos 

de crenças caracterizam o Deísmo e como elas são apresentadas por Alvares da Costa. Ademais, 

foram realizadas comparações com os catecismos do catolicismo romano e o positivista, de 

Auguste Comte. Comparou-se ainda a composição de Meneleu Campos aos referenciais 

musicais católicos do período – uma vez que a produção musical religiosa deste compositor se 

destinou essencialmente ao catolicismo – a fim de observar semelhanças ou peculiaridades do 

Hymno a Deus. Foram considerados aspectos formais, o conteúdo do texto, a instrumentação e 

escolha das vozes, e a função ritual da música no rito prescrito pelo autor do Catechismo. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

O primeiro aspecto a ser destacado é que o Deísmo ainda existe no Brasil enquanto 

crença religiosa (DEÍSMO BR, [2016]) e tem inclusive sua representatividade na União 

Brasileira de Deístas ([2009]). Dentre as afirmações deístas correntes hoje entre os praticantes, 

tem-se que: 

Admito uma existência divina (ou Força Criadora), mas com características 

distintas das religiões. Corroboro que a "palavra" de Deus são as leis da 

natureza e do universo, não os livros ditos "sagrados" - escritos por homens 

em condições duvidosas. Uso apenas a razão para pensar na possibilidade de 

existência de outras dimensões, não aceitando doutrinas (dogmas) elaboradas 

por homens. Creio que se pode encontrar Deus mais facilmente fora do que 

dentro de alguma religião. Desfruto da liberdade de procurar uma 

espiritualidade que me satisfaça. Prefiro elaborar meus princípios e meu 

valores pessoais pelo raciocínio lógico, do que aceitar as imposições escritas 

em livros ditos "sagrados" ou por "autoridades" religiosas. Sou livre-pensador 

individual, cujas convicções não se formaram por força de uma tradição ou da 

"autoridade" de outros. Acredito que religião e estado devem ser separados. 

Prefiro me considerar um ser racional, ao invés de um ser religioso. O 

raciocínio lógico é o único método pelo qual podemos ter certeza sobre algo 

(DEÍSMO BR, [2006]). 

Segundo a União Brasileira dos Deístas, as raízes do movimento estariam entre os 

antigos filósofos gregos. Sem aprofundar tal afirmação, nos é possível supor tratar-se da 

aproximação entre a concepção de Deus no Deísmo e a do Demiurgo entre os gregos. 

                                                           
77 Ao tempo da realização desta pesquisa, o Arquivo Público do Estado do Pará estava em processo de mudança 

de prédio, inviabilizando as pesquisas, e o Instituto Histórico e Geográfico do Pará também tinha restrições quanto 

à realização de consultas ao seu acervo, constituindo um possível desdobramento futuro para a obtenção de dados. 
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“Mais tarde este movimento floresce durante o Iluminismo, com o apoio de cientistas britânicos 

e italianos, como Galileu Galilei e Isaac Newton” (UNIÃO BRASILEIRA DOS DEÍSTAS, 

[2009]). Teria sido Voltaire (1694-1778), entretanto, o mais representativo dentre os autores 

que deram as bases do Deísmo. Segundo Urbano Zilles (1993, p. 18), na Alemanha, a 

Aufklärung revelava a aproximação entre o Iluminismo e o Deísmo. No Catechismo Deista, as 

ideias iluministas ficam evidentes quando o autor afirma que Deus é a Causa do universo, seu 

princípio e seu fim, e que a ele “devemos todo este mechanismo de mundos, que tanto 

admiramos” (COSTA, 1907, p. 12). É interessante notar que a obra de Costa é uma retomada 

de um ideal religioso que havia entrado em declínio no raiar do século XIX: 

O deísmo, geralmente considerado como uma influente escola de pensamento, 

declinou em cerca de 1800. O termo deísta tornou-se raramente utilizado, mas 

as crenças deístas, suas ideias e influências não. Elas podem ser vistas no 

século XIX na teologia liberal britânica e na ascensão do unitarianismo, que 

adotou muitas das suas crenças e ideias (UNIÃO BRASILEIRA DOS 

DEÍSTAS, [2009]). 

Este permear de ideais Iluministas em outras religiões também ocorreu com o 

catolicismo romano, na autocompreensão do catolicismo iluminista, na qual, segundo Augustin 

Wernet (1987, p. 27-28), Deus seria como um “grande relojoeiro” do Universo, que o criou e 

colocou em funcionamento a partir de leis gerais, cabendo ao homem a realização do paraíso 

na terra. Assim, o “pregador iluminista” seria, sobretudo, um instrutor de preceitos morais e 

não um difusor de dogmas. 

Esta interpretação da religião relativiza os limites entre o natural e o 

sobrenatural e minimiza o específico religioso; vê o mundo de maneira 

positiva e valoriza a tarefa terrestre, seja ela no setor econômico, político ou 

científico; leva a uma laicização da cultura religiosa e clerical, fazendo que o 

clero quase não se distinguisse nas atitudes e na vida de seus concidadãos 

leigos. Buscou-se uma religião afirmativa do mundo, reconhecendo o selo 

divino nas realidades terrestres (WERNET, 1987, p. 28-29). 

No Catecismo da Igreja Católica ([1997]), o Deísmo é citado em oposição às crenças 

desta religião acerca da revelação divina, tendo sido uma das crenças combatidas frontalmente 

durante a Romanização (SANTIROCCHI, 2010, p. 24), autocompreensão católica plenamente 

difundida no Brasil em finais do século XIX. 

Em comparação com o Positivismo de Comte, o Catechismo Deista, de Alvares da 

Costa tem traços semelhantes ao Catéchisme positiviste: ou Sommaire Exposition de la religion 

universelle en treize entretiens systématiques entre une femme et un prêtre de l'humanité 

(COMTE, 1891): o papel destacado da razão em face de quaisquer dogmas, instituição de um 
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“calendário litúrgico” e até mesmo a presença de diretrizes acerca da construção dos templos e 

detalhes acerca dos ritos ou liturgias. Em relação à Maçonaria – que também foi combatida pela 

Igreja Católica durante a Romanização, tal como ocorreu com o Deísmo e o Positivismo –, na 

França, as ideias deístas foram repudiadas desde o século XVIII pelos maçons, ao passo que, 

na Inglaterra, apesar de uma aparente influência deísta inicial, houve uma gradativa 

aproximação da maçonaria em relação ao Teísmo, graças à influência de um reverendo 

presbiteriano (GIAIMO NETO, 2012). 

Sobre as práticas deístas especificamente em Macapá, o silêncio em obras 

historiográficas e em fontes primárias foi o primeiro traço percebido na pesquisa bibliográfica 

e documental realizada. Acerca de Raymundo Alvares da Costa, foram localizadas citações 

esparsas, que relatam funções que eventualmente exerceu – tais como a secretaria da Junta 

Comercial do Pará (JUNTA COMMERCIAL, 1893) –, mas sem maiores aprofundamentos de 

caráter biográfico. A citação mais significativa localizada é a que segue, pois sugere a 

circulação de Alvares da Costa nos círculos intelectuais de Belém: 

Às 9 horas da manhã de hontem no salão de honra da Bibliotheca Publica do 

Estado, acharam-se presentes, para trabalhos preparatorios da installação 

solemne do instituto histórico, geografico e ethnográfico do Pará, os srs. 

Desembargador Gentil Bittencourt, tenente-coronel Raymundo Cyriaco Alves 

da Cunha, dr. Francisco de Paula Pinheiro, Manoel de Miranda Simões, Bento 

de Figueiredo Tenreiro Aranha, dr. Jacques Hubes, Francisco T. de Vilhena 

Alves, dr. Ignácio Moura, Estephanio F. da Silva, Antonio da Costa e Silva, 

tenente-coronel Aureliano Guedes, dr. Raymundo Alvares da Costa, dr. Eladio 

Lima, [sic], major Thomaz Cavalcante, dr. Theodoro de Brito Pontes, tenente 

Manoel Ignácio da Cunha e dr. Estephanio Barroso (CENTENÁRIO 

BRASILEIRO. Jornal Folha do Norte. Belém, sábado, 28 de abril de 1900, 

Ano 5, nº 1572. p. 1 apud GUIMARÃES, 2013, p. 67). 

A ligação com o Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Pará também foi 

percebida em relação à publicação de uma de suas obras: 

Entre os títulos de autoria de Alvares da Costa encontram-se “Ensaio de 

Crítica”, “Discurso Cívico (Sobre a Dívida Nacional)”, “Dejanira (Novela)”, 

“La Paix et l’union (Projecto de Pacto Internacional)”, “Um dia de Liberdade 

(Romancete)”, “O Descobrimento do Brazil (encaminhado para publicação 

na Revista do IHGB), Direto Constitucional” e “Modulações (poesias)” 

(BARBOSA, 2012, p. 369, itálico nosso). 

Outras obras foram apontadas pelo próprio autor, no impresso do Catechismo Deista: 

“Discursos Academicos (Commo orador official). Paginas avulsas (Primeira serie). [...] A 

Imagem d’a vida (Poema)”, além de O Descobrimento do Brazil – em processo de impressão à 
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época – e “Direito Constitucional (Obra approvada pelo Conselho superior de Instrucção 

publica d’o Estado d’o Pará)” e Modulações, ambos “a imprimir” (COSTA, 1907, f.1v). 

A biografia de Otávio Meneleu Campos (Belém, 1872 – Niterói, 1927) é muito mais 

conhecida do que a de Alvares da Costa, uma vez que foi um dos compositores de maior 

destaque da Belle époque belenense (1879-1912). Neste contexto, o bem-sucedido ciclo 

econômico da borracha provia de riquezas e de uma expectativa de progresso cultural e material 

a partir dos moldes europeus, sobretudo franceses. É deste período a construção do Theatro da 

Paz e também da reurbanização da cidade, na gestão do intendente Antônio Lemos (1897-

1912). Para além dos teatros, Mário Alexandre Dantas Barbosa (2012, p. 362) apontou a 

grandeza musical também nos ritos católicos, inclusive com “missas cantadas a grande 

orquestra”, além do canto coral e do uso regular dos órgãos tubulares das igrejas que os 

possuíam. Quanto às composições de Meneleu Campos com temática ou inspiração religiosa, 

são um total onze, a maioria delas sobre textos estritamente litúrgicos da Igreja Católica. Neste 

âmbito, o Hymno a Deus constitui uma exceção no panorama da obra sacra do compositor. A 

análise do hino revela a forma de estrofes com um refrão e a música tem forma semelhante, 

porém as duas estrofes têm a mesma melodia, porém com variações e a terceira difere de ambas 

(ABA’BCB). 

No Catechismo, o coro tem função de cantar separadamente da assembleia (assistentes): 

Dentro d’o templo, por cima d’a porta d’o Levante, e annexará o côro. Nos 

logares onde não houver cantores profissionaes, o hymno, final de todas as 

cerimônias, será executado pelo sacerdote ou por qualquer pessoa de ambos 

os sexos por elle indicada, com acompanhamento também vocal d’os 

assistentes, ou, se for assim preciso, por um selecto grupo de vozes escolhidas 

pelo regente d’o côro. Nos templos que não tiverem órgão ou harmonium, a 

parte instrumental será distribuída a uma orchestra, e muito melhor será 

funccionarem conjunctamente o órgão e a orchestra (COSTA, 1907, p. 27). 

Entretanto, a escrita que seria do coro foi indicada na partitura como sendo para vozes 

infantis. De todos estes traços, é possível perceber aproximações com os paradigmas romanos 

para as práticas musicais católicas no período, que ficou conhecido como Restauração musical 

católica, especialmente a primazia do órgão – e o uso prático da orquestra – e a escrita para 

vozes infantis. Contudo, a composição deísta difere dos paradigmas restauristas católicos em 

dois aspectos, no acompanhamento pianístico escrito por Meneleu Campos e na possibilidade 

da ativa participação feminina nos ritos religiosos por meio do canto, o que era oficialmente 

cerceado na Igreja Católica – mas que sabidamente ocorria na prática (DUARTE, 2016). Desta 

maneira, são perceptíveis especificidades musicais da composição destinada ao Deísmo, porém 
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certa aproximação dos modelos católicos, apontando para um referencial comum de sacralidade 

na música. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

Dentre as principais crenças deístas observadas, a existência de um Deus – ainda que 

sem características antropormórficas – que é a Causa do Universo, que determinou suas leis de 

funcionamento, a exemplo do Demiurgo grego. Somente é válido de conhecê-lo por meio da 

razão, questionando-se os dogmas religiosos e a revelação divina, tal como concebida no 

cristianismo. Já no século XIX, este conjunto de crenças parece ter entrado em declínio, 

contudo, traços iluministas e deístas permaneceram em outras religiões. Nota-se, portanto, que 

a proposta de Alvares da Costa é de uma retomada e sistematização de crenças que já não eram 

correntes na sociedade. Ainda que seu Catechismo Deista tenha sido impresso, não foram 

localizadas quaisquer fontes que remetessem ao seu uso ou a quaisquer práticas deístas em 

Belém ou Macapá no início do século XX.  

Quanto à música no culto deísta de Costa (1907), esta assumiria um lugar específico, 

tanto no espaço físico do templo – os músicos ficariam no coro do templo –, quanto na liturgia, 

sempre no encerramento desta. O hino seria executado pelo sacerdote ou por quaisquer pessoas 

por ele indicadas, de ambos os sexos, com a participação da assembleia (os assistentes da 

cerimônia), que se colocaria de pé. Quanto aos instrumentos, órgão e harmônio foram pensados 

como regra, mas também seria possível a presença de uma orquestra, concomitante ao órgão ou 

sem ele. Quanto às características musicais do hino, é possível afirmar que se aproximam, em 

alguns aspectos, dos paradigmas católicos do período, tais como a primazia do órgão. A 

presença de solistas ou de coros mistos congregacionais afastam, entretanto, a composição de 

Meneleu Campos do catolicismo, sistema religioso ao qual se destinou a maior parte de suas 

composições de temática ou função religiosa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste estudo exploratório, foi possível traçar alguns paralelos entre o 

Catechismo Deista e crenças de outros sistemas religiosos ou filosóficos. Entretanto, silêncios 

e esquecimentos acerca das práticas do Deísmo ainda prevalecem, especialmente no caso da 

Região Norte do país. Questões tais como os possíveis impactos da Romanização no Pará 

(NEVES, 2009) no esquecimento desta forma de crer, de eventuais práticas religiosas e 

musicais, ou mesmo se este culto foi difundido entre os intelectuais paraenses da época 
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permanecem sem respostas. Estudos futuros em fontes recolhidas ao Arquivo Público do Estado 

do Pará, ao Instituto Histórico e Geográfico do mesmo estado e a outros acervos talvez possam 

trazer à tona memórias e lançar luzes sobre elas. 
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ESTATUTOS DAS IRMANDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS 

HOMENS PRETOS DA RIBEIRA DO SERIDÓ: UMA ANÁLISE COMPARATIVA. 

Autor: Randson Martins de Oliveira78 

Orientador: Dr. Helder Alexandre Medeiros de Macedo79  

 

RESUMO: 

Este trabalho analisa, de modo comparativo, os estatutos e documentos de criações das 

Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Ribeira do Seridó, localizadas 

nos atuais municípios de Caicó, Jardim do Seridó e Jardim de Piranhas. O primeiro foi redigido 

no século XVIII e os dois últimos no século XIX. Parte da constatação da importância da 

Irmandade do Rosário para a construção da história religiosa e da cultura imaterial da região do 

Seridó potiguar, ligadas à presença negra. Toma como metodologia: revisão bibliográfica; 

sondagem das fontes; escolha e transcrição dos estatutos, presentes na Cúria Diocesana de 

Caicó, Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e Fundo Cláudia Cristina do Lago Borges 

(custodiado pelo Labordoc); e análise comparativa. Em termos de resultados, entende que os 

elementos arregimentados e orientados por tais compromissos são ligados a pessoas com pouca 

visibilidade social, porém, salta aos nossos olhos estes documentos terem sido produzidos 

enquanto legislação das irmandades. Os referidos estatutos são muito parecidos, mas, contam 

com cláusulas que, discretamente, rompem com o paradigma da associação leiga com 

autonomia em relação à Igreja Católica, como ocorreu durante o período imperial. Deste modo, 

os estatutos das irmandades nos revelam um sertão plural, um sertão em que homens e mulheres 

se integram à lógica política, social e religiosa pelas irmandades católicas.  

Palavras chaves: Irmandades; compromissos; Igreja Católica; Padroado. 

 

STATUTES OF THE BROTHERS OF OUR LADY OF THE ROSARY OF THE 

BLACK MEN OF THE SERIDÓ RIBEIRA: A COMPARATIVE ANALYSIS. 

 

ABSTRACT:  
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It analyzes, in a comparative way, the statutes and documents of creations of the Fraternities of 

Our Lady of the Rosary of the Black Men of Ribeira do Seridó, located in the present 

municipalities of Caicó, Jardim do Seridó and Jardim de Piranhas, the first one written in the 

XVIII century and the two last in the nineteenth century. Part of the realization of the 

importance of the Brotherhood of the Rosary for the construction of religious history and 

intangible culture of the region of Seridó potiguar, linked to the black presence. It takes as 

methodology: bibliographic review; sounding of sources; choice and transcription of the 

statutes, present at the Diocesan Curia of Caicó, Parish of Nossa Senhora da Conceição and 

Fundo Cláudia Cristina do Lago Borges (guarded by Labordoc); and comparative analysis. In 

terms of results, he understands that the elements regrouped and guided by such commitments 

are linked to people with little social visibility, however, it seems to us that these documents 

were produced as legislation of the brotherhoods. These statutes are very similar, but have 

clauses that discretely break with the paradigm of lay association with autonomy in relation to 

the Catholic Church, as it did during the imperial period. In this way the statutes of the 

brotherhoods reveal to us a plural sertao, a sertão in which men and women integrate to the 

political, social and religious logic by the Catholic brotherhoods. 

Key words:  Brotherhoods; commitments; Catholic Church; Padroado. 

 

INTRODUÇÃO: 

Esse trabalho nasce de um projeto de pesquisa em andamento, desenvolvido no âmbito 

da especialização em História dos Sertões CERES/UFRN. Ao delimitar nossa pesquisa a estes 

documentos que possuímos, pretendemos fazer compara-los, observando os efeitos políticos 

dos compromissos das Irmandades do Rosário dos atuais municípios potiguares de Caicó 

(documento datado do século XVIII), Jardim de Piranhas (documento sem data) e com os 

estatutos da Irmandade em Jardim do Seridó (documento do século XIX). Em relação à 

Irmandade do Rosário dos Homens Pretos da Freguesia do Seridó, datada de 1773, sua criação 

está contextualizada no período colonial e, mais precisamente, nas ações de disseminação da 

cultura religiosa da Igreja Católica, face ao regime do Padroado Régio. Este foi um período em 

que “O Rei era a maior autoridade da Igreja, no território português e em suas colônias, e tinha direitos 

e deveres religiosos cujos limites muitas vezes se confundiam.” (CASIMIRO, SD. P 3).  

Quanto à criação de Jardim do Seridó, por sua vez, está circunscrita ao período imperial, 

época em que se denota uma forte presença, igualmente, de agremiações laicas, no contexto de 

gestação da identidade nacional. Para tanto, “teria que ser levada em conta a herança portuguesa 
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e, ao mesmo tempo, apresentar o brasileiro como alguém diferente do lusitano.” (FIORIN. 

2009, p.117), por fim, em relação a irmandade de Jardim de Piranhas, não foi encontrada a data 

de fundação. 

ATO PRIMEIRO 

Pensar o Seridó potiguar é um exercício que demanda compreensão de uma sociedade 

que se fez oficialmente dentro da Igreja Católica, uma vez que: 

 

 Para além da geografia da ribeira, emergiu um primeiro recorte oficial do 

Seridó através do ordenamento do espaço implementado pelo Estado e pela 

Igreja, na época do Brasil colonial, quando não existia separação formal entre 

as duas instituições. (MORAIS. 2005, p.68) 

 

A primeira freguesia do Seridó foi da Gloriosa Senhora Sant’Anna com sede no atual 

município potiguar de Caicó, datada de 1748. A separação ocorreu a partir da freguesia de 

Nossa Senhora do Bom sucesso do Piancó, atual Pombal – PB, criando-se  assim a base para a 

formação da sociedade que iremos analisar. Após criada uma freguesia existiam ordenamentos 

que advinham das Constituições primárias do arcebispado da Bahia80 que segundo Casimiro 

(SD, p. 6) “foram promulgadas em 1707. Basearam-se nas tradições bíblicas, nas Constituições 

Portuguesas e nas diretrizes do Concílio Tridentino, de forma adaptada à situação colonial.” 

Dentre estas constituições a que nos ajudará a entender o surgimento da Irmandade dos Rosário 

da referida freguesia ainda no século XVIII, será  a seguinte: 

 

E posto que da devoção, e piedade de nossos subditos podemos confiar, que 

sem esta nossa lembrança, a terão de instituírem em suas igrejas, confrarias 

que sirvão a Deos, e honrem a seus santos; Nós contudo para mais os animar, 

lhes rogamos, e encomendamos muito, que tratem desta devoção das 

confrarias, e de servirem e venerarem nelas aos santos; principalmente á do 

Santíssimo Sacramento, e do nome de JESUS, á de Nossa Senhora, e a das 

almas do purgatório, quando for possível, e a capacidade dos fregueses o 

permitir, por que essas confrarias é bem que haja em todas as igrejas. (VIDE. 

Livro 3º, título LX, parag.869, 1710.) 

 

Seguindo as determinações do Arcebispado da Bahia, Monteiro, (1945. P. 46 & 47) nos 

fala que foram criadas as seguintes Irmandades na freguesia da Senhora Sant’Anna do Seridó: 

A Irmandade de Sant’Anna – 1754; a do Santíssimo Sacramento – 1756; a dos Homens Pretos 

do Rosário – 1775; e a das Almas – 1791.  Deste modo, os fregueses se organizaram de acordo 

                                                           
80 A Diocese de São Salvador da Bahia foi criada a 25 de fevereiro de 1551 pela Bula “Super specula militantis 

ecclesiae” do Papa Júlio III. A 22 de novembro de 1676, pela Bula “Inter Pastoralis Offi cii Curas” do Papa 

Inocêncio XI, foi elevada a Arquidiocese e Sede Metropolitana. 

http://arquidiocesesalvador.org.br/site/?page_id=257 acesso em 10/01/2018. 
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com suas posses e condições de admissão, atribuídas pelos compromissos tendo em vista que 

“o espaço das irmandades era o único lugar onde o cristão de qualquer cor ou etnia podia sentir-

se seguro”81 (BOSCHI aput CASSIMIRO. SD, p.3) 

Entender a evolução dos lugares82 se faz necessário para compreendermos o surgimento 

das confrarias e seus estatutos. Devemos ter em mente o ordenamento dos espaços pelo viés da 

religião católica, visto que as freguesias delimitavam os territórios, e nelas aconteciam os 

eventos religiosos que foram disciplinados, conforme se observa pelos documentos coletados e 

analisados. 

Após a criação da freguesia da Gloriosa Senhora Sant’Anna, foi ereta a freguesia do 

Acari, que segundo a lei nº 15 de março de 1835 transcrita por Morais (2005. p.97) oficializa o 

desmembramento da capela da  localidade em relação a “[...] Matriz de Santa Anna da Villa do 

Príncipe, e elevado à categoria de Igreja parochial a filial capella de Nossa Senhora da Guia do 

Acary, dando – lhe por limites os mesmos marcados para o munícipio”. Delimitada a nova 

freguesia da Ribeira do Seridó eis que surge outro desmembramento, 21 anos depois, conforme 

se pontua adiante: 

  

Decorridos 21 anos da instalação do munícipio de Acari, outro fracionamento 

territorial se efetivou através da divisão da Freguesia de Nossa Senhora da 

Guia para dar origem à Freguesia de Nossa Senhora da Conceição em 4 de 

setembro de 1856. A sede da nova freguesia era a povoação da conceição do 

Azevedo (hoje, Jardim do Seridó), cuja origem situa – se na fazenda 

Conceição. (MORAIS, 2005. P. 107) 
 

Transcorridos 29 anos após a instalação da freguesia, segundo o documento da 

aprovação dos estatutos da Irmandade encontrado no Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte e transcritos por Góis (2006. S.P), a Irmandade de Jardim do Seridó teve seus 

estatutos aprovados por força de lei número 951, de 16 de abril de 1885, tendo sida sancionada 

pelo presidente da província do Rio Grande do Norte, o Bacharel Francisco Altino de Araújo e 

aprovada pelo legislativo provincial como nos fala a nota de abertura do documento: “Faço 

saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa Provincial aprovou o 

compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rozario da cidade do Jardim” (IHGB/RN, 

1885 apud GÓIS, 2006. S.P). 

                                                           
81 BOSCHI, 1986, p. 140- 150. 

82Segundo Milton Santos o Lugar é a extensão do acontecer homogêneo ou do acontecer solidário [...] 

(SANTOS, Milton, 1994. P.37 apud MORAIS, 2005. P.22) 
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 Os compromissos de outra localidade serão analisados, A atual cidade de Jardim de 

Piranhas possui também uma irmandade, embora esta nunca tenha sido uma freguesia. Por tal 

razão, não existe uma obediência às ordens primárias, sobre a origem da atual cidade, conforme 

nos fala Cascudo (1986. P. 1965):  

“Desde princípios do século XIX houve uma fazenda chamada Jardim à 

margem direita do rio Piranhas [...] uma proprietária, Margarida Cardoso, 

ofereceu patrimônio para a capela de Nossa Senhora dos aflitos, 

compreendendo a área que nasceu o contemporâneo município”. 

 

Embora existindo uma capela tão antiga, esta era sufragânea à Matriz da Gloriosa 

Senhora Sant ‘Anna, de Caicó. Mesmo com a emancipação municipal, que se deu em 23 de 

dezembro de 1948, a capela do munícipio só foi elevada a dignidade de Matriz e criada a 

paróquia através do decreto de 1º de janeiro de 196883, assinado por Dom Manoel Tavares, 3º 

bispo da diocese de Caicó, criada em 1939. Deste modo, podemos aferir que mesmo existindo 

uma associação religiosa sob a invocação da virgem do Rosário e o seu culto pelos homens e 

mulheres de cor, não houve a aprovação do seu estatuto, o que não nos permite falar a data de 

fundação da confraria.  

De acordo com os textos que compõem o acervo Claudia Cristina do Lago Borges 

custodiados pelo LABORDOC - CERES/URFN, encontramos uma referência distante para 

criação da Irmandade, na povoação que se desenvolveria as margens do rio Piranhas, nas antigas 

terras da fazenda Jardim. Ao analisarmos as práticas preexistentes, deparamo-nos com um 

relato que salta aos olhos, uma vez que “Depois da casa pronta, provavelmente muitos anos 

depois. Os pretos organizaram se para criar a Irmandade no povoado. Vindo este sonho a torna 

se realidade em 8 de dezembro de 1786.” (LABORDOC, S.D. CX 576) .  

Não se pôde aferir, documentalmente, a data do início da construção da casa do Rosário 

daquela localidade. Porém, de acordo com o texto acima mencionado, a Irmandade foi criada 

após a sua construção, embora não haja comprovação documental, a cerca de quando começou, 

quem construiu ou quando realmente terminou. O fato é que a residência na qual a Irmandade 

se situava existe até os dias atuais, tendo permanecida indefinida a data de criação da Irmandade 

no atual munícipio. O documento anterior se refere a data de 1786 ainda que careça de alguma 

comprovação.  

                                                           
 83 Informações coletadas na secretaria da Diocese de Caicó indicam que ambas (paróquias de São José – Caicó – 

RN e Nossa Senhora dos Aflitos- Jardim de Piranhas - RN) foram reconhecidas pelo decreto diocesano de 01 de 

janeiro de 1966, no bispado de Dom Manoel Tavares de Araújo. (MORAIS, 2005. P. 236) 
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Nossa pesquisa começou pela coleta de dados. Buscamos os dados que compuseram a 

base demonstrativa deste trabalho. Visou-se a comparação dos textos, e iremos tratamos os 

documentos em sua integridade, observando-se os costumes, as práticas, e também as 

resistências a estas normas. Os documentos se revelaram adequados para esta análise, a partir 

de sua estrutura, e da contextualização de suas produções. Feitas estas ressalvas, afirmamos que 

a partir da análise dos documentos utilizados, podemos construir a tabela 1, com as seguintes 

informações: 

 

Tabela 1 – Compromissos das Irmandades do Rosário na Região 

do Seridó Potiguar, suas datas de aprovação e os órgãos 

deliberativos. 

Freguesia/paróquia Data da 

aprovação 

Órgão 

deliberativo 

Gloriosa Senhora 

Sant’Anna  

1773 Mesa da 

Consciência e 

Ordens – Lisboa 

Portugal. 

Nossa Senhora da 

Conceição 

1885  Assembleia 

provincial do Rio 

Grande do Norte 

Nossa Senhora dos 

Aflitos 

Sem data Sem rubrica 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em termos de análise documental começaremos pela estrutura dos textos. A estrutura 

dos compromissos de Jardim de Piranhas é simples, sendo estes 11 compromissos, que devem 

ser cumpridos pelo confrade. Os compromissos estão organizados em capítulos, e estes 

divididos por temas. O primeiro uma introdução, o segundo sobre os livros da Irmandade, o 

terceiro sobre os irmãos, o quarto sobre a festa, o quinto e o sexto sobre os reinados e as 

procedências, o sétimo e o oitavo sobre o cofre da mesma, o nono é uma espécie de permissão 

aos pagadores de promessas á Virgem do Rosário assumirem as coroas, no décimo encontramos 

uma legislação sobre o ritual de transladação das coroas a procissão que terminaria na Casa do 

Rosário, sempre invocando um costume que não se materializa na escrita e por fim no décimo 
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primeiro a recitação do terço aos terceiros domingos do mês84. Curiosamente uma das reuniões 

da Irmandade de Caicó é a cada 3º domingo, o que comprova que esses estatutos sem aprovação 

de nenhuma autoridade são um desmembramento do de Caicó. 

De acordo com a transcrição do livro de compromissos feita por Dom José Adelino 

Dantas, 2º bispo da Diocese de Caicó, nela encontramos os parâmetros legais mais distantes 

temporalmente para o estabelecimento da primeira Irmandade na atual região do Seridó 

Potiguar. 

 A estrutura desse documento está baseada em 16 capítulos. O primeiro destes fala sobre 

quem pode participar da confraria, ou seja, homens e mulheres pretos forros ou cativos, e os 

tributos para a entrada e os anuais. Os capítulos dois, 3 e 4 falam dos livros da Irmandade, a 

contabilidade e a transparência com os bens arrecadados e sua utilização. 

 O capítulo 5 trata das condições para ser tesoureiro, uma vez que este deveria ser 

necessariamente branco e temente a Deus. O capítulo 6 fala discorre sobre a eleição anual da 

mesa administrativa, e seus cargos, situando esse escrutínio dentro das festividades do orago da 

confraria. Os capítulos 7, 8 e 9 descrevem como se realizará o escrutínio para formação da mesa 

administrativa anual. O capítulo 10 trata dos valores a serem pagos pelos que ocupam os cargos 

e os demais irmãos. O capítulo 11 discorre sobre o destino das rendas da confraria. O capítulo 

12, sobre a renúncia ou afastamento dos cargos a quais os irmãos foram eleitos. O capítulo 13 

sobre a proibição da participação eclesiástica sobre assuntos deliberativos da Irmandade e as 

punições para tal intervenção. O capítulo 14 é sobre o cofre da Irmandade, a quem pertence o 

acesso e a prestação pública de contas. O capítulo 15 aborda a localização dos locais de culto 

público, as obrigações devocionais comuns e o zelo pela dignidade dos atos religiosos. Por fim, 

o capítulo 16 trata dos enterramentos dos irmãos ou dos que pagarem pelo serviço funerário. 

Este texto datilografado não traz a rubrica da mesa da Ordem e consciência de Lisboa, mas 

sabemos que no livro existe.85  

Os compromissos da Irmandade do Rosário, da atual cidade de Jardim do Seridó são 

organizados em 13 artigos, sendo que o primeiro fala sobre a criação da Irmandade e sua 

organização administrativa, e também sobre o local de culto dos irmãos. 

                                                           
84 Curiosamente atualmente uma das reuniões da Irmandade de Caicó é a cada 3º domingo do mês, o que 

comprova que esses estatutos sem aprovação de nenhuma autoridade são um desmembramento do de Caicó. 
85 O livro de compromisso transcrito no governo episcopal de Dom José Adelino Dantas desapareceu, ficamos 

com a transcrição utilizada neste artigo realizada por ele, porém, nos anos 2017, o padre Gleiber Dantas de Melo, 

da diocese de Caicó, encontrou o livro na residência do Bispo localizada na cúria diocesana de Caicó, o referido 

documento continua até o presente momento sem uma revisão mais completa, como uma que possibilite aferir 

quem rubricou o livro selando a sua aprovação e posterior instalação da Irmandade.  
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Ao descrever quem pode participar da Irmandade, o texto aponta a referência para 

qualquer cor, ou seja, não existe mais uma Irmandade para negros, sendo que o que existe é 

uma Irmandade para os devotos do orago. O segundo artigo traz os tributos para o cargo de juiz, 

descritos como a doação de uma joia e de 2 réis anuais, o que nos faz entender que era necessário 

alguém de posse comprovada. O artigo trata também da tributação dos irmãos da mesa, e dos 

sem cargo, sendo necessário a todos doarem uma joia de entrada. O terceiro artigo trata das 

atribuições do juiz, que em parceria com o tesoureiro, pode convocar os irmãos em ato 

extraordinário e presidir, às quais cabe a ele manter a ordem. O quarto artigo fala sobre as atas 

que deverão ser escritas pelo escrivão, o que denota por sua vez uma necessidade deste ser uma 

pessoa minimamente letrada e guardar os livros em arquivo definido pelo tesoureiro. O quinto 

artigo prescreve que os procuradores recebam os tributos, e os entreguem ao tesoureiro. 

Ainda sobre o último documento, o sexto artigo trás as atribuições do tesoureiro, que 

deve ser aquele quem gere o patrimônio da mesma, cuidando do aluguel da casa do Rosário, e 

garantindo ainda sua desocupação durante o mês de dezembro, para os festejos que agregavam 

os irmãos que moravam na vila e os que moravam fora dela. Vemos neste mesmo artigo vemos 

que é dever do tesoureiro a organização das solenidades e a garantia da dignidade dos festejos. 

O artigo sétimo traz consigo a obrigação do tesoureiro de pedir ao pároco permissão para 

realizar os festejos, estando estes sujeitos a aprovação do mesmo. O artigo oitavo discorre sobre 

o impedimento dos irmãos, que porventura sejam eleitos para os cargos de mesa. O artigo nono 

trata da eleição de um juiz e uma juíza perpétuos e sobre a eleição anual de um casal para ocupar 

o cargo. A função daqueles era substituir ou assumir o cargo nos anos em que não houvesse 

pessoas eleitas, ou as últimas fossem destituídas, O artigo décimo trata das obrigações dos juízes 

do ano, eleitos em escrutínio. Já o décimo primeiro aborda a solução para ausência do 

tesoureiro, um escrutínio. O décimo segundo determina que o tesoureiro e o provedor prestem 

contas de dois em dois anos, e que podem ser reeleitos. O último artigo, o décimo terceiro, fala 

dos livros, que são quatro em sua totalidade: um para registros contábeis, outro para se anotarem 

o patrimônio da confraria, outro para as atas e resoluções, e um quarto para entrada dos irmãos 

falecidos e para que se celebre missas por suas almas. 

Entender esses documentos é uma forma de compreender, sobretudo, a evolução do 

catolicismo na Ribeira do Seridó. O que podemos aferir diante dos estatutos é que estes são 

escritos parecidos, por tratarem de uma realidade geográfica muito próxima, por outro lado os 

documentos se distanciam, ao tratar de realidades temporais diferentes. 
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É preciso considerar as mudanças que a Igreja Católica, sofreu no intervalo de tempo 

entre 1773 e 1885, Nestas épocas as reflexões se dão sobre o Brasil Colônia e o Brasil Império, 

ou seja, duas realidades complexas e distintas de uma mesma instituição. Durante o período 

colonial a Igreja estava mesclada com o Estado ultramarino Português, vivíamos o período do 

padroado régio, que pode ser definido como:  

 

A outorga, pela Igreja de Roma, de certo grau de controle sobre uma Igreja 

local, ou nacional, a um administrador civil, em apreço de seu zelo, dedicação 

e esforços para difundir a religião, e como estímulo para futuras “boas obras”. 

[...] o sistema do padroado no Brasil foi constituído por uma série de bulas 

papais editadas por quatro papas entre 1455 e 1515. (BRUNEAU, 1974.P.31) 

Neste período, as Irmandades eram as organizadoras do culto católico, e serviam desde 

associações caritativas, até a construtora dos templos, como nos relata Bruneau (1974. P.40 & 

41): 

Nas cidades as irmandades quem construíam as igrejas [...] assim como as 

irmandades construíam, também as administrava [...] assim como a família 

rural, as irmandades também deram um conteúdo e um estilo à prática da 

religião no Brasil. 

 

Tal domínio do laicato sobre as decisões da Igreja podem ser aferidos no 13º capítulo 

dos compromissos da irmandade de Caicó, quando é descrito que: 

 

Não consentirão os irmãos da mesa que o seu reverendíssimo pároco ou 

sacerdote de sua comissão presida ou assista as eleições ou outro acordo algum 

sobre a irmandade, por ser de jurisdição leiga e se deverem por isso se sujeitar 

as justiças seculares em conformidades das ordens e novas leis de sua 

majestade fidelíssima [...]. (ACERVO DO AUTOR. SD) 

 

Adiante, o século XIX trará uma nova realidade para Igreja Católica no Brasil, passando 

a existir uma resistência da Igreja a este regime estatal de domínio dos leigos, seja sobre o clero, 

seja sobre toda esta situação dentro dos espaços religiosos e políticos. Os confrontos se dão, 

principalmente, quando “Roma tentou trazer de volta a Igreja do Brasil para o seu controle 

durante o reinado do Papa Pio IX (1864-1878), que deu um grande impulso nesse sentido, 

embora processo tenha se iniciado bem antes” (BRUNEAU, 1974. P.57). Esta é uma situação 

complicada para o modelo administrativo, no Império do Brasil (1822 – 1889), no qual o 

Imperador era a liderança maior. Assim, nesse contexto, as Irmandades passaram a ser vista 

como órgãos a serem revistos. Abordando sobre a questão entre o Bispo de Olinda, Dom Vital, 

em 1874 ele deixa bem claro que: “A questão em si dizia respeito às irmandades e ao controle 
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delas” (BRUNEAU, 1974. P.57). Esse fato se reflete diretamente no espírito do direito da 

irmandade de Jardim do Seridó, quando este trás em seu sétimo artigo, a seguinte obrigação: 

 

Artigo 7º: No dia 30 de dezembro de cada anno se reunirá a Irmandade no 

constistório da igreja matriz, percebendo licença do respectivo parocho, para 

com o tesoureiro resolver se acerca da solenidade da festa da mesma padroeira 

se é ou não possível se solemnise. (IHGB,1885 apud GÓIS, 2006) 

 

Como podemos perceber, o referido artigo está em sintonia com a situação política 

vivida pela Igreja Católica no final do século XIX, e sua ruptura com o Estado brasileiro. Neste 

texto, podemos perceber que a irmandade precisaria da permissão do clero, diferentemente do 

observado no13º capítulo, dos compromissos caicoenses, no qual o pároco é proibido de 

participar das seções e de decidir assuntos importantes, tal como a organização das festas.  

Outro aspecto que merece uma análise mais aprofundada é sobre quem pode participar 

das irmandades. Nos compromissos de Jardim de Piranhas, encontramos o seguinte: “Servirão 

nesta Irmandade de Nossa senhora do Rosário, todos os homens e mulheres pretos desta 

freguesia, quer sejam forros, quer sejam cativos, e pagarão 5 patacas anual.” 

(LABORDOC,SD.SP). Já de acordo com os estatutos de Caicó, lê-se: “Servirão nesta 

Irmandade, todos os homens e mulheres pretos desta freguesia da Senhora Sant’Ana. quer sejam 

forros, quer sejam cativos, e pagarão cada um de sua entrada duas patacas e de anual uma 

pataca.” (ARCERVO DO AUTOR, SD. SP). Esta comparação nos permite observar que pouco 

se diferencia entre estes dois capítulos, sendo lícito dizer que só a localização da freguesia e os 

valores de contribuição são divergentes. Devemos nos ater para o fato da atual cidade de Jardim 

de Piranhas nunca ter sido uma freguesia, sendo esta capela da freguesia da Senhora Sant’Anna 

do Seridó.  

Em relação ao estatuto de Jardim do Seridó a condição de admissão se daria não pela 

cor, mas pela fé como nos diz o primeiro artigo da mesma:  

 

Artigo 1º: Fica instituída a Irmandade de Nossa Senhora do Rozario nesta 

freguesia, cuja imagem está collocada na igreja matriz desta cidade.  

§1º A Irmandade se comporá de um número indefinido de pessoas de ambos 

os sexos, sem distinção de cor.  

(IHGB/RN 1885 apud GÓIS, 2006. S.P) 

 

Pudemos observar, ao longo desta análise, uma diferença ao novo tipo de associação 

que passava a existir: não mais aquela que agregava pessoas de uma mesma cor, como em Caicó 
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ou em Jardim de Piranhas, mas uma confraria que agregaria pessoas indistintas de cor ou 

qualquer outro elemento de segregação. 

 

CONCLUSÃO:  

Diante do exposto compreendemos que os textos aos quais tivemos acesso nos deram 

uma interessante visão sobre a trajetória da Igreja Católica na região do Seridó. As diferenças 

entre elas atenuam o caráter temporal em que cada um foi escrito e de acordo com as exigências 

dos órgãos administrativos que os concederam total legalidade para sua existência. 

 Entendemos que os estatutos de Jardim de Piranhas são uma adaptação do estatuto 

caicoense, da qual a capela de Nossa Senhora dos Aflitos fazia parte até a criação da paróquia 

em 1966, omitindo-se o 13º capítulo. Isso nos faz entender que não é conveniente à memória 

deste.  

O estatuto de Jardim do Seridó é o mais diferente dos três, pois ele trás em si a ideia de 

admissão das pessoas não pela cor ou posses, como comumente era feito no Brasil colonial e 

imperial. Por tal razão este estatuto traz uma característica mais universal, clerical e 

ultramontano, típico do momento histórico em quê foi aprovado – 1885. O estatuto de Caicó 

representa o mais antigo nesta relação com o de Jardim do Seridó e nos deu a entender o período 

anterior ao domínio das irmandades pelo clero. 

Por fim, podemos concluir que os estatutos mudaram de acordo com os momentos que 

a Igreja Católica vivenciava no Brasil e no mundo, períodos estes nos quais veremos o domínio 

da Igreja sendo transferido, gradualmente, para o clero em detrimento do poder laico, 

manifestado pelas determinações políticas, e pela grande autonomia das Irmandades. Vale 

lembrar que as irmandades foram a base do regime do padroado tão combatido pela Igreja 

Católica no final do século XIX. 
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CARTAS PARA ZÉ LEÃO: UM ESTUDO COMPARATIVO 

Autora: Virgínia Gislany Alves Ferreira86 
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RESUMO:  

Há várias versões sobre a morte de José Leão, um milagreiro da cidade de Florânia, interior do 

Rio Grande do Norte. A história é narrada principalmente pelas transmissões orais, algumas 

contraditórias, que talvez tenham sido deturpadas com o passar dos anos. Há uma falta fontes 

oficiais, como um atestado de óbito, que abrem espaços para várias especulações. Na busca em 

campo por fontes mais fidedignas encontramos duas cartas, uma escrita como ex-voto por 

Sergio Vicente Soares em 1957, e outra por Maria das Graças Pereira Araújo (Dona Gracinha), 

já no século XXI. As duas cartas se divergem em alguns pontos, principalmente o motivo da 

morte, Sergio Vicente garante que foi motivado por disputa de terras, já Dona Gracinha afirma 

que motivação foi uma traição conjugal. Contudo, o mandante do crime é o mesmo nas duas 

versões, assim como é descrito o martírio, esquartejado e queimado no dia 20 de janeiro de 

1877. Para analisarmos as cartas apoiaremos no estudo do método comparado em História, a 

fim de confrontar as duas versões e discutir historicamente as narrativas nos pontos que se 

divergem e aproximam-se nos relatos. Bem como estudar o universo religioso em torno do 

personagem José Leão, os detalhes nas cartas que fazem compreender a sacralização deste 

milagreiro.  

Palavras-chave: José Leão; Milagreiros; Método Comparado. 

 

LETTERS TO ZÉ LEÃO: A COMPARATIVE STUDY 

 

ABSTRACT: 

There are several versions about the death of José Leão, a miracle worker from the city of 

Florânia, in the interior of Rio Grande do Norte. The story is told mainly by the oral 

transmissions, some of them contradictory, which may have been misrepresented over the 

years. There is a lack of official sources, such as a death certificate, which open spaces for 
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various speculations. In the field search for more reliable sources we find two letters, one 

written as “ex-voto” by Sergio Vicente Soares in 1957, and another by Maria das Graças Pereira 

Araújo (Dona Gracinha), already in the 21st century. The two cards diverge in some points, 

mainly the reason for the death, Sergio Vicente guarantees that it was motivated by land dispute, 

already Dona Gracinha affirms that motivation was a marital betrayal. However, the principal 

of the crime is the same in both versions, as martyrdom is described, quartered and burned on 

January 20, 1877. To analyze the letters we will support the study of comparative method in 

History, in order to confront the two versions and historically discuss the narratives in the points 

that diverge and approach in the stories. As well as studying the religious universe around the 

character José Leão, the details in the letters that make understand the “sacralização” of this 

miracle worker. 

Keywords: José Leão; Milagreiros; Comparative Method 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo faz parte de um plano de trabalho intitulado “Milagreiros e Milagreiras do 

Seridó Potiguar” orientado pelo Professor Dr. Lourival Andrade Junior e financiado pelo 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) /CNPq. Tem como objetivo 

analisar a religiosidade não oficial no Seridó Potiguar88  

A religiosidade não oficial, que está à margem da oficialidade, se refere a um conjunto 

de práticas que não são reconhecidas pela Igreja Católica Apostólica Romana, exemplo disso 

são os cultos aos “milagreiros”. Termo esse que se contrapõe a denominação de “santo” 

(remetente ao oficial), no qual se faz necessário seguir os passos estabelecidos pela Santa Sé. 

Os “milagreiros”, assim, dependem exclusivamente dos seus devotos para serem reconhecidos. 

José Leão é um milagreiro dentre os inúmeros catalogados durante as pesquisas, tendo 

a sua morte emblemática como fator decisivo para a sua transformação em milagreiro. Morto 

em 17 de janeiro de 1877, o mesmo foi esquartejado e queimado em uma fogueira na Vila de 

Flores, hoje município de Florânia no Rio Grande do Norte. 

A pesquisa histórica exige tempo e dedicação. As buscas por indícios sobre a vida e a 

morte de José Leão foram extensas. Começaram com a pesquisadora Mary Campelo e resultou 

no artigo denominado “Zé Leão um milagreiro: memória e compromisso de fidelidade com o 

sagrado através dos ex-votos na cidade de Florânia/RN” (2012). Esse pretendia analisar a 

                                                           
88 Uma região geográfica e cultural pertencente ao estado do Rio Grande do Norte 
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religiosidade através dos relatos dos devotos. As fontes usadas nesse trabalho foram 

estritamente entrevistas orais com os devotos e a bibliografia disponível sobre a religiosidade 

não oficial e a relação com os milagreiros. 

Pesquisar sobre José Leão sempre recaíra sobre a falta de fontes. Os documentos oficiais 

- processo crime, certidão de nascimento, o possível contrato de terras, etc. - não foram 

encontrados. O paradeiro do processo crime ainda é um enigma. Estipulam que tenha sido 

queimado ou simplesmente dado como desaparecido na tentativa de “apagar” o crime. 

Como forma de manter a história de José Leão viva foi encomendado um cordel à José 

Acaci, no qual relatava, através de prosa, as narrações que foram passadas de gerações durante 

muito tempo. A análise desse cordel resultou em um trabalho nomeado de “Milagre e Cordel: 

A saga de José Leão” (2016) de nossa autoria. 

Na cidade de Florânia, em contato com um pesquisador e devoto de José Leão, Júnior 

Galdino de Azevedo, tivemos contato com mais fontes: outros dois cordéis. O estudo desses 

findou em outro artigo designado “O milagreiro José Leão nos versos e nas rimas da literatura 

seridoense” (2016) também de nossa autoria.  

Além dos cordéis, Junior Galdino apresentou uma carta escrita, em modelo de ex-voto, 

por Sergio Vicente Soares em 1957 onde relata como ocorreu a morte de Zé Leão em 1877. 

Ainda em campo, tivemos contato com Maria das Graças Pereira, professora aposentada e 

devota também de Zé Leão desde criança. Essa não quis gravar entrevista, entretanto, como 

forma de contribuição, deu-nos uma cópia de uma carta escrita a punho por ela em 2005. Estas 

duas cartas serão os objetos de análise deste artigo, justificado pela pouca disposição de 

documentos sobre o assunto. 

Inicialmente, é preciso distinguir os escritos, pois mesmo se tratando da mesma história, 

é importante ter em mente que as duas cartas foram escritas em épocas distintas, o que pode ter 

resultado em uma deturpação dos fatos, dado o período de tempo e por se tratar de uma história 

passada pela transmissão oral. Por isso trazemos a luz da história cultural, evidenciando o 

momento que influenciou a escrita, contextualizando os documentos, observando que as duas 

cartas contêm referências ao momento em que foram escritas, assim como ao contexto da época 

que Zé Leão foi morto. 

A história comparada será colaboradora neste percurso. Essa está no campo da história 

como interdisciplinar e teve seu início com o artigo de Marc Bloch de nome “História 

Comparada” (1930), escrita no contexto da Europa pós primeira guerra mundial e ascensão do 

nazismo. Com o desanimo do rumo da história, os historiadores desempenharam um papel 
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importante nesse período, resgatando a memória nacional relevante para a organização 

institucional dos estados-nações, com a organizando os registros para narrar e exaltar cada 

nação em particular. Nesse contexto a História comparada emerge com o intuito de fazer a 

assimilação sistemática de fatos históricos distintos. Comparar, de certo modo, abriria espaço 

para mais diálogos, assim como para questionar as decisões tomadas entre os homens. Por 

exemplo, comparar nações ou povos poderia beneficiar os estudos da História Regional. 

Entendendo isso, levamos nossos questionamentos à leitura dos documentos e, por meio 

de comparação dos escritos, procuraremos as respostas. O primeiro questionamento levado foi 

a respeito da chegada e a vida de José Leão na Vila de Flores/RN, o segundo foi o motivo da 

morte, o terceiro e o quarto foram importantes para a discursão e compressão da história, pois 

se tratavam dos relatos sobre a morte e a devoção pós morte.  

O objetivo desse trabalho, assim, é discutir historicamente as narrativas nos pontos que 

divergem e se aproximam nos relatos, assim como estudar o universo religioso em torno do 

personagem José Leão e os detalhes nas cartas que fazem compreender a sacralização deste 

milagreiro. 

 

ANALISE DAS CARTAS: ESCRITOS DE DOIS TEMPOS 

A primeira carta foi escrita, como ex-voto, pelo Senhor Sergio Vicente, morador do 

Sitio Espinheiro, que pertence ao distrito de Jucurutu/RN. A carta foi motivada por uma graça 

alcançada pela intervenção de José Leão em 1942. Passou vários anos buscando informações, 

com o objetivo de narrar a história de José Leão e divulgar o milagreiro, para isso teve como 

informante o Senhor Luiz Carneiro, residente de Florânia/RN, que tinha 12 anos na época da 

morte de Zé Leão, e seu pai foi um dos colaboradores nas buscas ao corpo, além de assistir ao 

enterro. A carta foi escrita em 1957. 

A segunda carta foi escrita em 2005 por Maria das Graças Pereira, conhecida por Dona 

Gracinha. Professora aposentada, poeta, cristã e devota de José Leão, fez a carta para guarda de 

recordação as histórias que seus avós lhe contavam. 

Como dito anteriormente, foram feitos quatro questionamentos às duas cartas afim de 

esclarecer algumas dúvidas, a resposta para o primeiro questionamento tem algumas 

similaridades nas duas cartas, nas quais os autores narram que a família Leão teria vindo de 

Pernambuco. Na carta de Sergio Vicente, ele descreve com mais clareza, ressaltando o local e 

o ano, “Veio de Cunhaú, Pernambuco em 1874”. Já a carta de Dona Gracinha não afirma local 

apenas o ano, que seria 1876, apresentando disparidade de dois anos entre os relatos. O motivo 
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da mudança nos dois relatos é o mesmo: adquirir terras. A segunda carta tem um detalhe 

interessante: ela relata o contexto histórico da época, descrevendo que se dava início ao ciclo 

da borracha de maniçoba89 e o fim do ciclo do couro. 

O motivo dá vinda da família, segundo Vicente, teria sido em decorrência da compra de 

terras, feita pelo pai de Zé Leão, na qual o mesmo adquiriu um sitio na Serra do Cajueiro que 

era anteriormente dos Irmãos, até o momento solteiros, de João (Joca) Toscano. Vicente aponta 

que essas terras foram também o motivo da morte do milagreiro, pois perto de receber as 

escrituras de posse das terras, os irmãos do Coronel Joca Toscano morrem, deixando-as para o 

mesmo, até então herdeiro direto. Assim, Jose de Souza Leão procura o Coronel e esse garante 

repassar as terras mediante demarcação judicial. Enquanto aguardava a solução do caso, no dia 

20 de janeiro de 1877, seu filho José Leão foi barbaramente assassinado. 

O motivo do crime gera confusões, são várias versões sobre o que motivou a morte de 

Zé Leão, Vicente em sua carta dá alguns exemplos, nos quais Leão teria raptado a filha de um 

chefe local ou teria namorado com uma mulher casada, fato esse que Dona Gracinha relata em 

sua carta como motivo da morte, contudo ela descreve também na carta sobre a compra de terras 

na Vila pela família Leão, que seriam “nas mediações na estrada de piricô” para “criação de 

gado e cultura do algodão”, tudo isso conforme aos moradores mais antigos da cidade. 

Dona Gracinha também narra a versão que a morte teria sido motivada em brigas por 

terras, contudo motivo real do crime, apontado pela mesma, seria causado por ciúmes e a morte 

teria acontecido no Natal de 1877, quase 11 meses de diferença da data descrita por Vicente. 

Existem diversas diferenças entre os relatos para responder o segundo questionamento, 

o papel do historiador, diante desse fato, não é julgar verdadeiro ou falso, somente apresentar 

as várias versões que os documentos trazem sobre o mesmo assunto. Por isso, deve-se levar em 

consideração a data dos escritos. A carta de Sergio Vicente foi escrita 80 anos depois da morte 

de Zé Leão e de acordo com o relato de um senhor - 92 anos na época que a carta foi redigida -  

que viveu na época da morte do milagreiro. A segunda carta, de Dona Gracinha, foi escrita mais 

de 120 anos depois, narrando a versão relatada, e possivelmente deturpada, pelas gerações da 

sua família. 

Sobre o relato da morte, a carta de Sergio Vicente Soares descreve: 

 

                                                           
89 Assim como descrito no Jornal “O Povo” em 7 de setembro de 1890, a notícia era indústria extrativa da 

maniçoba em Flores (atual Florânia-RN) que estava gerando muitos lucros a região, assim como em Acari e 

em São Miguel (Atual Jucurutu-RN). Da maniçoba era extraído uma borracha que tinha o preço em média de 

1$200 rs. o quilo. (Medeiros Filho, 1988). 
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No dia 20 de janeiro 1877, foi barbaramente assassinado (...) conta que José 

Leão viera, naquele dia a Flores testemunhar um casamento, cavalgando seu 

cavalo (...) perto da povoação no local onde hoje está edificada a capela, havia 

uma cabana de propriedade de um tal Vicente Araújo, que sempre trabalhava 

para o Sr. João Leão, pai de José Leão. Esse indivíduo, quando José Leão já 

se preparava para regressar à casa do seu pai, convidou a ir a sua cabana, pois 

tinha um segredo a lhe contar. (...) ao chegar a residência José Leão 

permaneceu montado no cavalo (grifo nosso) esperando pela narrativa, 

quando saíram de dentro da cabana dois indivíduos, eram Francisco Costa e 

José Francisco (também conhecidos de José Leão). Continuaram os quatros a 

conversa. José Leão encontrava-se sobre o pescoço do seu cavalo, quando um 

deles, aproveitando um movimento de descuido de José Leão, aproximou-se 

por traz e acertou-lhe com um pilão na cabeça (...) que caiu de cima do cavalo 

(...) o cavalo fugiu numa desenfreada carreira, passou por dentro da vila e só 

parar na casa de João Leão. (1957, p.1) 

 

O relato de Dona Gracinha sobre esse fato não difere muito da descrição anterior, 

contudo contém poucos detalhes, como se fosse uma continuação: 

  

Pego numa armadilha covardemente amarrado, não se sabe se fora vivo ou já 

morto, jogado numa fogueira por seus assassinos. Seu corpo foi encontrado, 

graças ao cavalo (...) rixando e com a boca cortada sagrando (...) foram a 

procura a procura do local (...) encontraram uma fogueira com o corpo todo 

queimado e cinzas, apenas um órgão suposto ser o coração foi resgatado 

sangrando e colado numa telha.  (2005, p.3) 

 

Na carta de Vicente ele continua descrevendo que houve uma demora para encontrarem 

o corpo de José Leão. Foram necessários cerca de 20 homens (inclusive o pai de Luiz Carneiro). 

Encontraram a cabana de Francisco vazia e vestígio de fogo e brasas junto com pedaços do 

corpo que mal dava para ser identificado. Enterraram nas proximidades onde hoje em dia é 

edificada a capela em sua homenagem, segundo as duas cartas. 

Um fato interessante é um trecho da carta de Dona Gracinha no qual ela relata que o 

coração de José Leão foi resgatado e guardado.  Em 2009 (133 anos depois da morte) o coração 

teria sido entregue a família Leão quando retornam à cidade de Florânia, segundo relato de 

Dona Gracinha em uma conversa informal. 

Sobre os mandantes do crime, as duas cartas entram em concordância, sempre recaindo 

sobre os chefes locais: João Porfirio e João Toscano (Coronel Joca Toscano), grandes 

proprietários de terras da região e que tinham um forte poder político. Na carta de Vicente é 

ressaltado o valor que os capangas ganharam para matar José Leão, que seria em torno de 

duzentos mil réis, tal como também descrito no artigo “Crimes, lugares e devoções” (2012). No 

artigo Lourival Andrade Junior acrescenta que os três capangas foram presos e levados para 
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Natal, onde morreram de bexiga brava antes do julgamento, esse detalhe está nas duas cartas e 

em todas as narrações orais. A família de José Leão, com medo, fugiu da cidade. 

 

A DEVOÇÃO 

A devoção à Zé Leão começou logo após alguns acontecimentos, dentre eles as mortes 

de familiares dos mandantes, exemplo as duas filhas de João Porfírio que foram atingidas por 

um raio, os jagunços que morreram de bexiga brava, como dito anteriormente.  

Mary Campelo Oliveira (2012) descreve em seu artigo sobre José Leão que: 

  

[...] o próprio assassino João Porfírio visitava frequentemente o local da 

tragédia, onde ele rezava ajoelhado pela alma do homem que ele próprio 

matou. Assim a devoção germinou através da curiosidade das pessoas em 

tentar descobrir os motivos do arrependimento de João Porfírio, que a partir 

dessas atitudes do mesmo, outras pessoas iam até o local do crime não somente 

rezar pela alma de Zé Leão, como também passaram a acreditar que o mesmo 

respondia as orações, concedendo muitas graças ao que recorriam a ele na hora 

da necessidade. (OLIVEIRA, 2012, p.6) 

 

A devoção no primeiro momento foi mantida pelo medo, tendo em vista as 

consequências aos assassinos e a família dos mandantes. O milagreiro pode agir como um ser 

humano, que ao mesmo tempo ajuda aos homens nos problemas cotidianos, também pode se 

vingar daqueles que fizeram algum mal ou daqueles que não pagaram as promessas. 

(BRANDÃO, 1986). Explica o fato que na devoção a Zé Leão existe um grande apego de 

piedade, pois muitas pessoas vão até ele devido o sofrimento que passam durante seus últimos 

minutos de vida. 

Andrade Junior (2012), destaca que os locais onde houveram uma morte trágica carrega 

um potencial devocional. Assim, no local onde ocorreu o crime foi colocada uma cruz e feita 

uma capela onde os devotos fazem seus pedidos ou pagam suas promessas.  

A morte trágica e o martírio doloroso são uns dos pontos fundamentais para 

“sacralização” de um morto, de acordo como é colocado por Lourival Andrade Junior (2008): 

 

[...] para identificar uma sacralidade em relação a um agente que não passou 

pelo mesmo processo relativo aos cânones católicos. Esta ‘santificação’ se dá 

a partir da vivência dos devotos [...], as ‘experiências do sagrado’, sem 

intermediações, deixando aflorar apenas a fé e a crença nas potencialidades 
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do morto em fazer e intermediar graças e, muitos casos, milagres. 

(ANDRADE JUNIOR, 2008, p. 103) 

 

Sendo a religião católica a maior concentradora de fiéis no Brasil, uma boa parte cultiva 

as ditas devoções “marginais” (PERREIRA, 2005), mesmo se denominando como católicos, 

pois cumprem os sacramentos da Igreja, contudo incorporam a devoção às almas, os mortos, 

principalmente aos santos não canonizados oficialmente pela Igreja, que são denominados 

“milagreiros”.  

Os devotos acreditam que a devoção por meio dos “santos populares” ou “milagreiros” 

possibilita certa aproximação da fé com suas realidades. As pessoas passaram a agregar 

“milagreiros” como forma de resolução mais rápida para seus problemas. Assim há uma 

intimidade maior com o milagreiro que com o próprio Deus, o milagreiro se torna o intercessor 

e mediador nos pedidos dos fies. A devoção, seja ela qual for, está ligada a uma crença. Os 

devotos acreditam que determinados milagreiros de devoção podem operar milagres.   

A relação de pertencimento entre o milagreiro e seu devoto é expressa em sua dedicação 

em divulgar seus poderes e demarcar o território devocional de forma a não deixar dúvidas de 

seus poderes: o túmulo se torna o altar não oficial da devoção e da demonstração dos 

agradecimentos. 

Ainda sobre as cartas, na primeira não faz nenhuma referência de como começou a 

devoção, apenas que a carta foi escrita como forma de agradecimento à um milagre alcançado 

em 1942. Já a segunda carta, descrever que:  

 

No decorrer dos anos, pela religiosidade Zé Leão, tornou-se um mártir popular 

e foi construída uma capela, onde fiéis fazem seus votos, e falam ter recebido 

milagres pela fé (...) mesmo sem o reconhecimento do clero, o povo o 

beatificou.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As análises das cartas foram feitas baseadas em quatro questionamentos - sobre a vida, 

o motivo da morte, os relatos sobre ela e sobre a devoção -  afim de apenas apresentar e 

comparar as duas únicas fontes escritas sobre José Leão. Podemos perceber que a carta de 

Sergio Vicente é uma narrativa muito apegada aos detalhes, na qual ele detalha, por intermédio 

de Luiz Carneiro, muitas informações, como nomes dos capangas, o preço pago, os fatos que 

aconteceram pós morte. Demonstrando, assim, que o interesse principal do mesmo era 

descrever e relatar os fatos relacionados à Zé Leão. 
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A carta de Dona Gracinha é carregada de sentimentos. Sua escrita apresenta traços 

românticos no sentido em que traz detalhes sobre como José Leão era um homem muito bonito, 

elegante e simpático. A mesma apresenta também ligações entre a história de José Leão e os 

acontecimentos locais da época, fato importante para uma narrativa histórica. A informante de 

Dona Gracinha é sua avó materna. A mesma afirma ainda, nas últimas páginas da carta, a 

credibilidade que atribui as informações transmitidas por sua avó.  

Podemos problematizar, de acordo com Fernando Catroga, sobre o esquecimento, 

entendendo que a memória “não é um armazém que, por acumulação, recolha todos os 

acontecimentos vividos pelo indivíduo” (CATROGA, 2001, p. 20), ou seja, por mais que a 

história tenha sido repetida por muitas vezes, alguns detalhes podem ter sido esquecidos, ou até 

se ressignificado.  

Nos dois casos temos que levar em consideração que se tratam de memórias coletivas, 

para Paul Ricœur, a uma tensão entre as memórias coletivas e individuais não é fácil de ser 

resolvida. 

Ainda sobre a carta de Dona Gracinha, percebe-se que a mesma apresenta fortes 

convicções ligadas ao catolicismo. Há várias passagens nas quais refere-se a Zé Leão como 

“santo popular” ou “mártir”, mesmo demonstrando ter conhecimento que o milagreiro não é 

reconhecido pela igreja. 

Por fim, concluímos que o historiador tem, segundo Todorov, um compromisso com a 

verdade. Assim, este deve trazer as evidencias encontradas nos documentos, até mesmo aquelas 

evidencias que se contradizem, além de ter responsabilidade pelas memórias de cada indivíduo.  
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CARLINDO DANTAS: A CONSERVAÇÃO DA IMAGEM DE MILAGREIRO 

POPULAR ATRAVÉS DOS DISCURSOS (CAICÓ, 2017) 

Santana Carlinda Alves Lopes90 

 

RESUMO:  

A devoção em torno de figuras que após sua morte tornam-se “milagreiros” populares, abre 

caminho para pensarmos quais são os motivos que levam um relevante número de pessoas a 

creditar “graças” alcançadas aos mesmos. Nesse sentido, o nome de Dr. Carlindo de Souza 

Dantas, ocupa na Cidade de Caicó, interior do Seridó Potiguar, um lugar de destaque no 

segmento dos ditos milagreiros populares. É em torno de sua figura que gira toda uma 

inquietação pessoal que busca compreender, através da realização de entrevistas a importância 

do discurso para que o mesmo permaneça vivo no imaginário popular, desde sua morte em 

circunstâncias pouco esclarecidas no final da década de 1960. Neste sentido, trabalhos como os 

do professor Lourival Andrade Júnior e Mary Campelo de Oliveira, bem como as pesquisas já 

realizados por discentes do Ceres em alusão a Santa menina serão bases norteadoras desta 

pesquisa. Outra questão que se destaca nesta perspectiva, diz respeito a como essa imagem é 

guardada na memória dos devotos, tendo em vista que sua fama de “milagreiro” atravessa 

gerações e se mantém até os dias atuais, habitando assim, o imaginário popular. Neste sentido, 

autores que em suas obras tratam da questão da memória, tais como, Jacques Le Goff, servirão 

de auxílio para abarcar a manutenção das lembranças nesses casos. Compreender a importância 

do discurso na conservação da imagem de um milagreiro popular, bem como perceber a 

importância dessa figura na nossa região são os objetivos desta pesquisa.  

Palavras-Chave: Carlindo Dantas; Devoção; Milagreiro Popular; Memória; Discursos. 

 

ABSTRACT:  

The devotion around figures that after their death become popular "miracle workers", opens the 

way to think what are the reasons that cause a relevant number of people to credit "graces" 

achieved to them. In this sense, the name of Dr. Carlindo de Souza Dantas, occupies in the City 

of Caicó, interior of Seridó Potiguar, a place of prominence in the segment of said popular 

miracle workers. It is around his figure that revolves around a personal unrest that seeks to 

understand through interviews the importance of the discourse so that it remains alive in the 

                                                           
90 Discente do Curso de Licenciatura em História – UFRN-CERES-Campus de Caicó. E-mail para contato: 

Santana.jk@hotmail.com 
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popular imagination since his death in circumstances not clarified in the late 1960s. sense, 

works such as those of professor Lourival Andrade Júnior and Mary Campelo de Oliveira, as 

well as the research already done by students of Ceres in allusion to Santa girl will be the 

guiding principles of this research. Another question that stands out in this perspective concerns 

how this image is stored in the memory of the devotees, considering that its reputation as a 

"miracle worker" crosses generations and continues to the present day, inhabiting the popular 

imaginary. In this sense, authors who in their works deal with the question of memory, such as, 

Jacques Le Goff, will help to include the maintenance of memories in these cases. 

Understanding the importance of discourse in preserving the image of a popular miracle worker, 

as well as perceiving the importance of this figure in our region are the objectives of this 

research. 

Keywords: Carlindo Dantas; Devotion; Popular Miracle Worker;  Memory;  Speeches. 

 

INTRODUÇÃO 

Esse trabalho, objetiva compreender a partir de depoimentos coletados sob a perspectiva 

da metodologia da História Oral, a construção de “milagreiro” edificada em torno de Dr. 

Carlindo de Souza Dantas, para que dessa forma, seja possível entender a importância de sua 

figura “beatificada” diante de seus devotos. Tendo como principal relevância, o aspecto dos 

discursos na sustentação dessa “santidade” presente nas falas dos devotos tanto de Carlindo 

Dantas, como das demais figuras mencionadas posteriormente.  

A princípio pretendia-se coletar um número mais elevado de testemunhos, porém, ao 

longo da pesquisa, houve a necessidade de diminuir a quantidade de fontes, chegando a um 

total de quatro colaboradoras. Por uma questão ética, nomes fictícios serão utilizados para 

identificar as pessoas que contribuíram com os depoimentos. Nossas cooperadoras, encontra-

se na faixa etária entre cinquenta e setenta e cinco anos (50-75), todas moradoras da Cidade de 

Caicó.  

É a partir dessas falas que poderemos analisar a devoção em torno de figuras 

“santificadas” popularmente, como é o caso de Dr. Carlindo Dantas, que após sua morte em 

circunstâncias91 pouco esclarecidas no final da década de 1960, tronou –se para muitos motivo 

                                                           
91  Dr. Carlindo Dantas, foi morto em frente ao Caicó Esporte Clube no dia 28 de outubro no ano de 1967. A 

investigação de seu assassinato, deixou algumas lacunas a respeito de quem seria de fato o mandante do crime. O 

fato é que, após sua morte trágica, o mesmo tornou-se para muitos um “milagreiro” ao qual até hoje são creditadas 

diversas graças.  
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de adoração. As conjunturas que envolvem sua morte, foram publicadas recentemente na obra: 

Esclarecendo uma situação – o caso Carlindo Dantas92, do autor Ítalo Pinheiro  

Segundo Lourival Andrade Junior, milagreiros de cemitério são, os mortos considerados 

especiais que, santificados pelo povo, tem o seu túmulo como altar de adoração, por não ter 

uma capela específica como os santos canonizados. O processo de santificação desses 

milagreiros no meio popular tem a morte trágica como fator primordial para qualificar a 

santificação de um morto (ANDRADE JUNIOR, 2008).  

Essa imagem, aparece bem definida em artigos produzidos pelo mesmo, em conjunto 

com Mary Campelo de Oliveira, intitulados: Carlindo Dantas, “um milagreiro de cemitério”: 

representação do sagrado no Seridó potiguar e Cemitérios e túmulos: espaços de devoção. Essas 

produções, juntamente com outros artigos realizados por discentes do Ceres Caicó, que tratam 

de figuras que se encontram dentro deste patamar, tais como: Santa Menina: Devoção da 

Cultura Popular De Florânia- RN (autora: Juliana Souza de Oliveira, 2015) e, A História da 

cruz da menina contada através da narrativa cordelista e acadêmica, (autora: Katheleen Kyara 

Gonçalves de Araújo, 2014) são produções importantes que tratam da temática de religiosidade 

popular, utilizando-se de diferentes pontos de vista e contribuindo para ampliar o campo de 

investigação quanto as devoções populares. Essas produções tem um papel significativo para 

que, através delas possamos compreender a devoção criada em torno dessas figuras.  

É interessante pensar que, assim como Dr. Carlindo Dantas, os personagens 

anteriormente citados, se destacam e são venerados por seus devotos até os dias atuais em 

regiões onde o catolicismo é muito forte. Isso, nos possibilita trabalhar com a ideia de memória, 

presente na obra de Jacques Le Goff, História e Memória, especificamente no capítulo 

intitulado: memória; que nos traz uma dimensão da importância da utilização desse tipo de fonte 

dentro das pesquisas. É a partir das memórias de uma pessoa que podemos iniciar nossa busca 

por outras fontes a respeito de um acontecimento até então registrado apenas nas lembranças 

de determinados indivíduos. 

Para Le Goff, a memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-

nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 

                                                           
92 O livro é uma publicação póstuma de Ítalo Pinheiro, um dos mais competentes criminalistas potiguares de sua 

época, que fez a defesa de quatro seridoenses acusados das mortes do ex-deputado e do industrial Aníbal Macedo. 

Fora a apresentação feita pela mulher do autor e da orelha assinada pelo editor Abimael Silva, a obra é praticamente 

a peça jurídica da época, cuja a narrativa tem ares de romance policial. (fonte: Tribuna do Norte)  

 



137 
 

atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas (LE GOFF, 

1994). A questão da memória nestes casos, vem acompanhada também dos discursos, ponto de 

fundamental importância para que, através desses dois fatores seja possível transmitir ao longo 

dos anos essa imagem de milagreiro enraizada na figura neste caso, de Dr. Carlindo Dantas.  

É através dos discursos, que ocorre a manutenção e a transmissão das histórias que 

mantem viva nos devotos a confiança de graças adquiridas por meio desses personagens. Eni 

Orlandi, trabalha com a fala (discurso) para conhecer melhor aquilo que faz do homem um ser 

especial com sua capacidade de significar e significar-se. Concebendo assim, a linguagem como 

mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social (ORLANDI, 2009).  

Dentro desta perspectiva, podemos analisar qual o papel das falas (discurso) dos devotos 

de Dr. Carlindo Dantas para a manutenção e conservação desse “status” de “milagreiro” 

atribuído ao mesmo após sua morte.  

Sabendo que, todas as informações necessárias para a concepção desta pesquisa estão 

armazenadas nas lembranças dos devotos, o uso da História Oral como metodologia para a 

coleta dos dados é imprescindível, pois, é através dela que serão obtidos os subsídios 

necessários para a compreensão da proposta aqui exposta.  

Nesse sentido, Verena Alberti, no manual da História Oral, define esse método como: 

uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da história 

contemporânea surgida em meados do século XX, após a invenção do gravador à fita. Ela 

consiste na realização de entrevistas gravadas com indivíduos que participaram de, ou 

testemunharam acontecimentos e conjunturas do passado e do presente (ALBERTI, 2005).  Ao 

longo desse trabalho, esses pontos serão desenvolvidos com mais profundidade para que, haja 

assim, uma melhor compreensão por parte dos leitores da proposta central desde artigo.  

 

A CRIAÇÃO DE UM MILAGREIRO POPULAR E A REPRESENTAÇÃO DO MESMO 

ENTRE SEUS DEVOTOS 

O processo que resulta na devoção em torno de Dr. Carlindo Dantas, inicia-se após sua 

morte no dia vinte e oito (28) de outubro, de mil novecentos e sessenta e sete (1967) em frente 

ao Caicó Esporte Clube, na Cidade de Caicó/ RN, em circunstancias trágicas93.  É a partir desse 

acontecimento, que começa a se construir a ideia de “milagreiro” sustentada e transmitida por 

                                                           
93 Dr. Carlindo foi assassina a tiros em frente ao Caicó Esporte Clube, no dia 28 de outubro de 1967, aos 33 

anos. Na época o mesmo ocupava o cargo de Deputado Estadual. Junto a ele também morreu o amigo Aníbal da 

Cunha Macêdo. (Fonte: Tribuna do Norte)  
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aqueles que atribuem ao mesmo, amparados por uma crença popular e pela fé depositada na 

imagem de figura “sagrada” a ele conferida, diversas graças. 

Apesar de não ter sua “santidade” atestada oficialmente94 pela Igreja Católica, Carlindo 

Dantas ocupa um lugar bastante significativo dentro da perspectiva que podemos definir como, 

“santos” populares. Neste caso, não há, portanto, a necessidade de reconhecimento oficial, 

tendo em vista que o culto ao mesmo é feito fora dos espaços da igreja católica, sendo o seu 

túmulo, o local de adoração e deposito de ofertas em agradecimentos a “bênçãos” adquiridas 

através do mesmo.  

É interessante pensar, que o mesmo está inserido em uma região onde o catolicismo é 

fator muito presente entre a população, sendo uma localidade bastante conhecida por realizar 

grandes eventos religiosos que contemplam por exemplo, a imagem da senhora Sant’Ana. Um 

ponto que nos ajuda a compreender os motivos da permanência dessa adoração, refere-se à 

popularidade alcançada durante sua atuação como médico, na qual realizava atendimentos 

gratuitos para a população de baixa renda. Foi essa proximidade com o povo, que o levou a ser 

eleito no ano de mil novecentos e sessenta e seis (1966) Deputado Estadual, obtendo sua vitória 

com uma expressiva votação.  

Sua notoriedade e o reconhecimento que o transformou em “milagreiro”, aparece de 

forma bastante particular nas falas das senhoras entrevistas para a realização deste trabalho. Em 

um dos casos, a entrevistada Luíza Santos de Medeiros (nome fictício) descreve a representação 

que o mesmo tinha entre boa parte da população. 

 

“Ele era uma pessoa de um coração muito bondoso! Ele fazia muita caridade 

as pessoas, e quando veio a falecer, só não sei quem foi a primeira pessoa que 

alcançou o milagre, mas que são várias pessoas!  É tanto que no dia de finados 

a gente vê que o túmulo só falta ficar tudo incendiado, de tantas pessoas que 

vão lá com graças alcançadas” (MEDEIROS, 2017)  

 

É a partir de relatos como este, que podemos compreender como foi se construindo a 

popularidade que fez com que, Dr. Carlindo Dantas se tornasse um morto “santificado” e 

adorado, ocupando assim, um lugar de evidência quando se trata dos segmentos que abrangem 

as religiosidades populares. 

                                                           
94 Não há, por parte dos devotos a necessidade desse reconhecimento, pois os mesmos tornam o tumulo como seu 

principal local de adoração. É lá que são feitas todas as ofertas em agradecimento as graças por eles alcançadas.   
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Para os devotos, sua figura representa um ser “sagrado" em quem os mesmos depositam 

imensa confiança. Essa imagem de homem caridoso, aliada a proximidade de suas raízes 

familiares estarem fincadas na região, tornaram sua identificação e seu renome ainda mais 

fortes.  

Todas essas circunstâncias, fizeram com que ainda em vida, começasse a exercer uma 

influência capaz de torna-lo motivador de uma “peregrinação” ao seu túmulo após sua morte. 

Objetos variados eram deixados sobre sua sepultura, numa demonstração de obtenção de êxito 

as súplicas perpetradas. Esse reconhecimento ao qual me referi, aparece no testemunho cedido 

pela devota Neide de Araújo Souza (nome fictício).  

 

“É tão provado que lá no cemitério assim que você entra, você vê logo o 

túmulo dele e tem muita coisa lá!  E tudo aquilo que o povo faz, já são benção 

que recebe dele. Ai, depois que eu conheci lá o túmulo dele eu fique fazendo 

ai fui abençoada né! ”. (SOUZA, 2017) 

 

A CONSERVAÇÃO ATRAVÉS DOS DISCURSOS E DA MEMÓRIA  

Para que possamos compreender, como esse conceito de “milagreiro” permanece 

conservado ao longo de tantos anos, faz-se necessário entender o papel que o discurso exerce 

na manutenção dessa imagem.  É através da fala (discurso) que os devotos de Dr. Carlindo 

Dantas, propagam a crença criada em torno do mesmo. É possível, que cada devoto possuía 

uma versão muito particular a respeito de como teve início essa “veneração”.  

Dito isto, é preciso compreender que cada discurso aqui presente, compreende uma 

simbologia particular para cada um de seus locutores e que a interpretação dos mesmos, é 

apenas uma parte do processo. Neste sentido, Eni Orlandi, nos ajuda a compreender como essas 

falas produzem vários significados ao serem analisadas.  

 

“A análise do discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, 

seus mecanismos, como parte dos processos de significação. Também não 

procura um sentido verdadeiro através de uma “chave” de interpretação. Não 

há esta chave, há método, há construção de um dispositivo teórico. Não há 

uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação que o constituem 

e que o analista, com seu dispositivo, deve ser capaz de compreender”. 

(ORLANDI, 2009). 
 

A maioria das falas presentes neste trabalho, apresentam um ponto em comum quando 

o argumento diz respeito ao modo como conheceram a “fama” de “milagreiro” de Dr. Carlindo 
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Dantas. O “ouvir falar” citado em alguns dos relatos, nos leva a pensar que o discurso tem neste 

caso, um papel de transmissão, pois, é através dele que várias gerações que não vivenciaram e 

não tiveram proximidade alguma com esse “personagem”, tem a oportunidade de conhecer sua 

história e compreender a influência exercida pelo mesmo até hoje. Essa percepção da 

importância exercida pelo discurso na proliferação da ideia de “milagreiro” presente em torno 

de Dr. Carlindo Dantas, aparece novamente, bem delimitada na fala da devota Maria Luiza de 

Medeiros (nome fictício) 

 

“Na época que ele faleceu, eu não morava aqui no Rio Grande do Norte! 

Eu fui criada no Ceará! Só que quando eu cheguei, a minha irmã mais 

velha já falava que tinha pessoas que já falavam nos milagres de Dr. 

Carlindo. Ela quem começou a falar e eu fui crescendo o conhecimento, 

depois eu casei vim morar em Caicó e fiquei visitando o túmulo dele 

que é no campo Jorge” (MEDEIROS, 2017) 

 

Sabendo que, o discurso desempenha uma função fundamental para essa conservação, 

é preciso destacar aqui, que neste caso o mesmo atua em conjunto com outro fator de semelhante 

importância, que é a memória. É através das recordações dos devotos que podemos captar os 

subsídios necessários para compreender quais são os principais contextos que fizeram com que 

esse “milagreiro” permaneça ainda tão forte na memória da população de Caicó e região.  

Neste sentido, Jacques Le Goff, nos ajuda a compreender a importância da memória na 

conservação das informações. É através desse mecanismo, que podemos extrair informações de 

acontecimentos marcantes e que se mantem conservados em quem os viveu.  

 

“Descendem daqui diversas concepções recentes da memória, que põem a 

tônica nos aspectos de estruturação, nas atividades de auto-organização. Os 

fenômenos da memória, tanto nos seus aspectos biológicos como nos 

psicológicos, mais não são do que os resultados de sistemas dinâmicos de 

organização e apenas existem "na medida em que a organização os mantém 

ou os reconstitui". (LE GOFF, 1994). 

 

No caso dos devotos de Dr. Carlindo, esse vai ser o ponto de partida para a criação dessa 

imagem de homem bom, prestativo e que dedicou boa parte de sua vida em prol de ajudar a 

população mais carente. As ações no mesmo presentes na memória dos devotos, juntamente 

com a transmissão desses feitos através das falas, são as principais teorias que nos levam a 

compreender o motivo dessa conservação no imaginário popular, do mesmo como “milagreiro” 

até os dias de hoje.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Finalizo este trabalho, entendendo que o mesmo abre espaço para outras perspectivas 

de pesquisa no segmento das religiosidades populares. A utilização de metodologias que 

“fogem” do tradicional procedimento de análise documental, nos possibilitou compreender o 

quão necessário se faz diversificar nossos métodos de pesquisa. Desta maneira, o objetivo de 

traçar um breve perfil do conceito criado em torno da figura Dr. Carlindo Dantas, sob o olhar 

dos seus devotos pode ser alcançado. Compreender a importância da memória e dos discursos 

para que ocorra a conservação ao longo de tantos anos das figuras citadas ao longo deste 

trabalho, são pontos importantes que nortearam todo o processo de organização do mesmo.  

Desta maneira, acreditamos que a principal teoria para a ocorrência desta conservação, 

de fato é a utilização dos discursos como forma de transmitir a ideia de “milagreiro” tão presente 

nas falas dos devotos e das fontes aqui utilizadas.  Concluindo assim, que a junção entre fala e 

memória são as bases de sustento para a conservação deste “milagreiro” popular, ao qual são 

conferidas graças até hoje.  
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CREDO EM CRUZ: RITUAIS FÚNEBRES NO POVOADO DE CONCEIÇÃO DO 

AZEVEDO EM MEADOS DO SÉCULO XIX 

Autora: Luana Barros de Azevedo95 

Orientador: Lourival Andrade Júnior96 

 

RESUMO: 

O presente artigo propõe uma discussão que se encontra no linear do debate sobre vida e morte 

de cidadãos na segunda metade do século XIX, quando Jardim do Seridó-RN ainda era povoado 

de Conceição do Azevedo. Esse foi o período de transição cultural: ritos religiosos e políticos, 

tendo em vista a construção do espaço com base nos discursos higienistas, construção do 

cemitério público (1858), e de emancipação política (1858). Nesse sentido, o que nos interessa 

é trabalhar os modos culturais, considerando as relações religiosas e políticas, envolvendo as 

mudanças na forma de enterramento e representação de morte dessa população, com vistas à 

compreensão de significados sobre os rituais envolvendo a morte.  

Palavras-chave: Jardim do Seridó-RN; Rituais Fúnebres; Cemitério. 

 

ABSTRACT: 

The present article proposes a discussion that’s on the edge of the debate about the life and 

death of the citizens in the middle half of the XIX century, when the city Jardim do Seridó-RN 

was still known as the povoado de Conceição de Azevedo. This was a period of cultural 

transition: of religious and politicals rites, that were centered in the construccion of the espace 

with higienists ideias, construccion of the public cementery (1858), and of the political 

emancipation (1858). Therefore, what is of our interest is to study the cultural ways, considering 

the religious and political relations, involving the changes in manners of burial and 

representacion of death of this population, whith aim of comprehend the meanings about the 

rites surrouding death. 

Key words: Jardim do Seridó-RN; Burial Rites; Cemntery. 

 

INTRODUÇÃO 

                                                           
95 Graduada em História (B) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Licencianda em História e Pós-

Graduanda (Lato Sensu) em História dos Sertões pela mesma universidade. Email: luanaabarrosss@gmail.com.  
96 Docente do Departamento de História do CERES, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), Campus de Caicó – Brasil. Email: 

lourivalandradejr@yahoo.com.br.  

mailto:lourivalandradejr@yahoo.com.br
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O tema proposto parte de um projeto de pesquisa do curso de Pós-Graduação (Lato 

Sensu) em História dos Sertões, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), campus de Caicó-RN. A referida pesquisa ainda 

encontra-se em andamento. A mesma pretende discutir sobre vida e morte de cidadãos do 

povoado de Conceição, na segunda metade do século XIX (1857-1903), período recorrente de 

epidemias e discursos higienistas que acarretaram em mudanças culturais nos ritos religiosos, 

os quais movimentaram as representações sociais fúnebres, com o planejamento e surgimento 

do cemitério público, refletindo na transformação do espaço urbano. 

Desde os tempos “primitivos”, os grupos não abandonavam seus mortos sem rituais de 

sepultamento. Esses acreditavam na importância que deveria dar aos rituais, principalmente aos 

que eram oferecidos para aqueles que descansavam em seu sono de morte (MORIN, 1970).  

A tratar de ritos funerários ou de sepultamento, pode-se ressaltar também o cuidado e o 

valor que se tem com o corpo do defunto, tendo em vista a preocupação com a crença do pós-

morte, fazendo entender que a ritualização fúnebre é uma questão cultural antiga de resistência 

à própria natureza humana. Por isso, a morte foi aprisionada em suas cerimônias e transformada 

em espetáculo, arte, cultura, tendo suas representações sidas transmitidas de formas 

romantizadas e dramáticas ao longo do tempo. 

A morte, um fenômeno natural humano que poderia levar ao pleno desaparecimento, é, 

sobretudo, um evento produtor de discursos e significados. No povoado de Conceição, na ultima 

década do século XVIII, deu-se início à construção da Capela de Nossa Senhora Conceição, 

lugar que serviu, por muito tempo, como templo religioso e de sepultamento. O lugar de 

enterramento, que se dava nas capelas das fazendas e vilas, a partir do século XIX, começou a 

ser discutido como risco para a saúde pública da região, nesse sentido, os espaços foram sendo 

criados e recriados de acordo com os costumes culturais e as representações sociais que 

influenciaram fortemente nas mudanças urbanas.  

Com a referente pesquisa busca-se analisar o discurso sanitarista e as mudanças culturais 

e representações fúnebres que ocorreram na segunda metade do século XIX (1856-1889), no 

povoado de Conceição, com vistas à compreensão das mudanças culturais fúnebres e a cultura 

material (tais como: lápides, túmulos, flores, velas, fotografias, informações pessoais e demais 

vestígios materiais), que se modificaram com o surgimento dos cemitérios. 

Faz-se necessário uma pausa no debate para ressaltar que a problemática aqui discutida 

surgiu através do contato com o Livro de Óbito nº 1 (1874 a 1901), que se encontra no Único 
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Ofício de Notas97 de Jardim do Seridó-RN. Por saber que este não foi o primeiro livro de óbitos 

do cemitério público do povoado de Conceição, pois já havia conhecimento prévio de que o 

mesmo foi inaugurado no ano de 1858, foram feitas pesquisas no acervo de livros de óbito da 

Secretaria Paroquial98 de Jardim do Seridó-RN. Com o auxilio do Secretário Sebastião Arnóbio 

de Morais99, foram feitas pesquisas nos livros de óbito e anotações sobre o tema. O recorte 

temporal proposto para o referido projeto refere-se à datação do 1º Livro de Óbito (1857-1903) 

da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, o qual tem registros dos sepultamentos da Matriz 

de Nossa Senhora da Conceição, assim como os primeiros sepultamentos no Cemitério Público 

Municipal de Jardim do Seridó-RN.  

Nesse período, de 1857 a 1903, o povoado de Conceição passou por muitas mudanças 

políticas e administrativas, indo de povoado a município, com a denominação de Jardim, em 1º 

de setembro de 1858, através da Lei 407, se desmembrando de Acarí-RN; em 27 de agosto de 

1874, através da Lei nº 703, foi elevado à condição de cidade com a denominação de Jardim do 

Seridó para se diferenciar de Jardim de Angicos. Vale ressaltar que este recorte temporal 

também abrange as mudanças político-administrativas que estavam ocorrendo a nível nacional, 

com as idéias de república, as mudanças religiosas e os ideais de urbanização.  

O domínio do presente projeto recai sobre História Cultural, pois percebeu-se que os 

rituais de morte podem ser analisados como um campo de pesquisa com discussão 

interdisciplinar, tendo em vista a dimensão proposta a respeito da Cultura Material, para 

compreender as representações que produziam essas transformações. E, como norteadores das 

fontes, utilizar-se-á História Serial como metodologia. 

Por esse motivo, propõe-se, a princípio, um discurso a respeito da representação cultural 

e da população do povoado de Conceição, tendo em vista as relações religiosas e políticas sobre 

as formas de morte e morrer, que acompanharam os discursos higienistas do século XIX, para, 

assim, analisar como se deu a construção do espaço urbano, e, em segundo plano, contribuir 

para historiografia regional, o debate e enriquecimento da história local e a valorização do 

patrimônio histórico e cultural. 

 

                                                           
97 Cartório José Pereira Filho, Comarca de Jardim do Seridó-RN. Endereço: Rua Aristófanes Fernandes, bairro 

São João, nº 30, Jardim do Seridó-RN 
98 Rua Cel. Felinto Elísio, Centro, nº 226, Jardim do Seridó-RN. 
99 Sebastião Morais, além de ser Secretário da Paróquia, é muito conhecido como o historiador da cidade. Por seu 

farto conhecimento sobre a história local e regional, cedeu, por várias vezes, entrevistas para pesquisas orais a 

nível de graduação e pós-graduação em História, assim como programas de rádio e televisão do Rio Grande do 

Norte.   
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A teoria é a forma de ver o mundo ou analisar os fenômenos que estão sendo 

examinados, por isso, remete a generalizações, ainda que estas se destinem a serem aplicadas 

em um objeto especifico ou a um estudo de caso delimitado pela pesquisa. Desta forma, para 

entender esse espaço e a construção do mesmo como lugar modificado por discursos políticos, 

práticas culturais, com preceitos definidos visando, memória, tradições, discursos políticos e 

religiosos, são sugestivas reflexões de Michel de Certeau (1990), Aleida Assmann (2011), Zeny 

Rosendahl (2012) e Yi-Fu Tuan (2013).  

Ambos autores abordam sobre lugar e espaço tendo em vista a questão da memória, 

cultura e identidade, mostrando que são possíveis as mudanças de tempo e espaço através do 

contato humano. Nessa ótica, ressalta-se as mudanças espaciais capazes de ocorrer de acordo 

com o tempo e a população que se insere em torno desta. Nota-se que um lugar é construído 

com o intuito de demonstrar identidade ligada a um povo. Por mais que não sejam locais de 

habitação, o cemitério e a capela têm particularidades ligadas às pessoas que os construíram e 

que frequentam esses lugares, assim como suas mudanças espaciais decorrentes da cultura.  

Entende-se que o uso desses espaços define um fenômeno cultural que tem em sua 

composição um sistema de manifestação remetendo uma norma. O estilo, assim como o uso, 

visa uma “maneira de fazer” construída através da fala, caminhada, contato, reprodução. Essas 

produções do espaço geram um elemento o qual Certeau (1990) nomeia de código, sendo 

resultado de um tratamento singular do simbólico. Nesse sentido, aspectos se ligam e formam 

um estilo de uso, maneira de ser e fazer que condizem completamente com o povo e o espaço 

produzido, cujo os mesmos pretende-se entender. 

Além de Certeau (1990) busca-se dialogar o espaço, com os geógrafos Zeny Rosendahl 

(2012) e Yi-Fu Tuan (1983), pois estes percebem o espaço geográfico como forma humana, em 

um termo abstrato, sendo medido por diferentes fatores culturais. Para Rosendahl (2012), o 

contexto político-religioso é um fator importante no entendimento da construção do espaço 

brasileiro, tendo em vista a complexa dinâmica cultural produzida pela Igreja Católica no 

exercício da gestão do sagrado. E pode-se entender esse fator, pois, segundo Tuan, desde os 

tempos mais remotos da humanidade, o ser humano organiza o espaço conforme suas 

necessidades biológicas e suas relações sociais. “O homem pela simples presença, impõe um 

esquema no espaço. Na maioria das vezes, ele não está consciente disto” (TUAN, 1983, p.42). 

A estrutura do corpo foi até mesmo reproduzida na arquitetura moderna, os prédios os 

lugares mais altos são destinados às pessoas mais ricas, são elas que comandam o mundo, assim 
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como o cérebro comanda o corpo. Além disso, as pessoas tendem a considerar o lugar que 

ocupam, sua terra natal, como o centro do mundo, enquanto os espaços que a circundam são 

percebidos a partir do esquema de estruturação do corpo como áreas subjacentes, em segundo 

plano (TUAN, 1983). 

A respeito de memória e espaço, um enquanto produtor do outro, a pesquisadora Aleida 

Assman (2011) traz uma discussão de suma importância, uma vez que seu caráter 

interdisciplinar reúne obras referências nos estudos de memória. A mesma defende que os 

espaços são pontos que remetem um valor significativo à memória e à cultura de uma região e 

tanto o local quanto seus símbolos refletem em uma recordação individual que dilui-se em uma 

recordação geral.  

A partir da leitura de Assman (2011), entende-se que o cemitério pode ser visto como 

um lugar de memória, sendo reflexo tanto do passado quanto do presente. Dessa forma, a autora 

diz que “nada disso nos atrai, mas sim o que eles guardam, o que confiamos à terra. Não se trata 

apenas da lembrança, mas da própria pessoa; não apenas do passado, mas do presente” 

(ASSMAN, 2011, p. 346).    

Em uma discussão a respeito da História Cultural, tendo em vista seus locais de estudo 

e personagens, acha-se necessário o uso da obra de Roger Chartie (2002) e, como apoio, as 

leituras de Peter Burke (2004) e Sandra Jatahy Pesavento (2004) para analisar os documentos 

propostos na referida pesquisa. Estes autores citados são importantes, pois trarão luz à reflexão 

sobre o ser humano, seus fatores históricos e culturais, uma vez que discutem o assunto por 

uma produção cultural e o reconhecimento da identidade de uma região/povo. 

Segundo Roger Chartier (2002), um autor deve ser lido e entendido analisando o recorte 

temporal em que se insere, por esse motivo, pensar os fatores de civilização fazem ir de encontro 

com o discurso e o fato, questionando a idéia de fonte como instrumento capaz de mediar entre 

testemunho e realidade, tendo em vista esta ultima como fator de múltiplos sentidos, diante das 

representações do mundo social que são construídas com base em interesses de um grupo sobre 

os demais.  

Nos documentos serão analisados os discursos contidos, as falas descritas com o 

propósito de interpretar quem fala, quando fala, para quem fala e por que fala. Isso será possível 

através dos estudos presentes em Michel Foucault (1996). Sua contribuição para a análise do 

discurso se faz importante em qualquer pesquisa deste porte, pois se busca entender as 

formulações discursivas, os processos relacionados entre os interlocutores e o contexto de 

enunciação.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS DADOS 

A abordagem é o tratamento das fontes, o campo de observação, o método. Por isso, as 

fontes serão tratadas através da História Seriada, utilizada com séries temporais de unidades 

homogêneas e comparáveis, com o intuito de compreender as manifestações culturais materiais 

e imateriais produzidas pelas relações humanas. Busca-se selecionar em forma de série os 

documentos fazendo um recorte voltado para a tríade: tempo, espaço e discurso.  

A metodologia vincula-se a atuações concretas, dirigidas à resolução de um problema. 

Mais do que o pensamento, remete à ação. “Para isso, o método indica regras, propõe um 

procedimento que orienta a pesquisa e auxilia a realizá-la com eficácia. Constitui-se de ‘regras 

precisas e fáceis’, como diz Descartes, ‘para não desperdiçar as forças de sua mente” 

(LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 11). 

  Através da História Seriada, utilizada por Fançois Furet (1995), procura-se entender o 

conjunto de princípios e procedimentos interpretativos que contém a proposta de um método 

voltado para a análise do detalhe tido como fator secundário, nos dados marginais, nos resíduos 

tomados enquanto pistas, indícios, sinais, vestígios ou sintoma para se ter uma interpretação do 

contexto abordado.  

O método serial servirá como uma abordagem significativa dos documentos de óbito 

em grande quantidade, pois se trata de um recorte temporal mais amplo (a segunda metade do 

século XIX até inícios do XX – 1857-1903).  “A série descobre um tempo que não é mais o 

impulso periódico e misterioso do acontecimento, mas um ritmo de evolução de agora em diante 

mensurável, comparável, e duplamente diferencial, caso o examinemos no interior de uma 

mesma série ou comparemos uma série a outra” (FURET, 1995, p. 58). 

O estudo proposto será desenvolvido, principalmente, com base em coleta e análise de 

fontes documentais encontradas na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição100, no acervo do 

Único Ofício de Notas101 de Jardim do Seridó-RN, no arquivo da Prefeitura Municipal102 da 

referida cidade. Acha-se importante salientar que tais documentos se encontram em bom estado 

de conservação, levando em consideração sua idade. 

Os documentos oficiais propostos sob análise do método serial serão os paroquiais, tais 

como: Inventários post-mortem, Testamentos, 1º Livro de Óbito (1857-1903), o qual tem 

                                                           
100 Rua Cel. Felinto Elísio, Centro, nº 226, Jardim do Seridó-RN. 
101 Cartório José Pereira Filho, Comarca de Jardim do Seridó-RN. Endereço: Rua Aristófanes Fernandes, bairro 

São João, nº 30, Jardim do Seridó-RN 
102 Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó Rua Dr. Otávio Lamartine, Centro, nº 423, Jardim do Seridó-RN. 
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registros dos sepultamentos da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, assim como os 

primeiros sepultamentos no Cemitério Público; e o Livro de Tombo Nº 1 (1857-1824), que trata 

da construção e benção do Cemitério Público Municipal, as anotações pertinentes à 

investigação que são referentes à Igreja Matriz e ao Cemitério Público; se faz necessário, nesse 

contexto, os documentos cartoriais post-mortem da Comarca de Jardim do Seridó-RN; Os 

Regulamentos do Cemitério e Registros de Covas, que se encontram na Prefeitura Municipal.  

Acha-se interessante analisar os discursos dos Presidentes de Província para entender o 

contexto da época, tendo em vista os relatórios apresentados à Assembleia Legislativa 

Provincial do Rio Grande do Norte, por volta do ano de 1856. Esses discursos estão presentes 

online103.  

Se farão necessárias visitas ao espaço interno e externo do Cemitério Público Municipal 

de Jardim do Seridó-RN. Como se trata de uma pesquisa voltada para a discussão a respeito do 

espaço, a abordagem em campo, sobre a cultura material, é um fator de suma importância. Será 

analisado espaço interno como um todo, das mais antigas às atuais sepulturas (assim como as 

lápides, terços, velas, identificações, fotografias e quaisquer outros vestígios materiais) para a 

compreensão dos signos e significados resultantes dessas representações culturais. O espaço 

externo pode ser observado como reflexo do resultado das transformações urbanas ao longo do 

tempo. 

Com relação às fontes selecionadas e citadas acima, podem ser encontrados: discursos 

presentes em testamentos (as formas como os bens eram deixados, as vontades antes da morte, 

lugar de enterramento, crenças e fatores mortuários), dados pessoais (nomes, datas, idades, 

filiação, condição, naturalidade, etnia, faixa etária e causa-mortis), questões que levaram à 

construção do cemitério público (edificação e serviços).  

Após o levantamento dos dados supracitados, serão feitas fotocópias dos documentos, 

preenchimento de ficha registro e anotações em cadernos de campo, agrupados e organizados 

em séries de dados sobre a significação em relação àquilo que se pesquisa. Com a ajuda de um 

notebook, tais anotações serão transferidas posteriormente para documento Word e salvas em 

um serviço de disco virtual para que as informações e fontes não se percam com o tempo.  

Vale salientar que, se preciso for, haverá análises em outras fontes para o auxílio no 

trato científico da pesquisa proposta pelo referido estudo. Esses documentos também dizem 

                                                           
103 Center For Research Libraries Global Resources Network. Provincial Presidential Reports (1830-1930): Rio 

Grande do Norte. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. Acesso em: 

22/10/2017.  

  

http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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respeito à cultura post-mortem no Seridó, fazendo referência ao povoado de Conceição. As 

fontes que foram mencionadas acima estão no Laboratório de Documentação Histórica do 

campus de Caicó, Centro de Ensino Superior do Seridó – Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com isso, acha-se necessário o debate sobre os rituais fúnebre, tendo em vista o ser 

humano como sujeito construtor da história e de espaços, e a morte como um norteadora para 

uma percepção de significados relativos às manifestações cultural e cultura material, pois trata-

se de um assunto ainda vago e que gera dúvidas desde muito tempo. A compreensão do que é 

a morte e o segmento do pós-morte, para o ser humano, é um fator histórico sensível repleto de 

tabus e sofrimentos, uma vez que o momento derradeiro gera aflição.  

Os atributos para registrar o passado e deter a autoridade da fala sobre os rituais, o ser 

humano e a cultura material, devem ser levados em consideração quando se trata de analisar o 

que é celebrado e como é celebrado. A percepção na transformação da cultura de morte mostra 

como se dá as relações políticas religiosas que sofrem mudanças, principalmente, com o surto 

epidêmico das doenças no Seridó, desde 1856. Ou seja, a cultura, neste caso, passa a ser um 

reflexo de um fator que vai além dos sujeitos representantes, haja vista as doenças que 

assolaram a região. 

Enquanto na Bahia acontecia a Cemiterada104 – em 25 de outubro de 1836, rebelião 

contra a construção do cemitério, na qual os manifestantes deram um caráter ritualístico à 

revolta –, no povoado de Conceição, o cemitério foi construído em terreno doado à Paróquia 

por Antônio de Azevedo Maia, casado com Úrsula Leite de Oliveira, e filho do fundador – 

Antônio de Azevedo Maia Júnior. Antônio Maia, juntamente com parte da população local, foi 

responsável pela construção do cemitério público. No dia 12 de março de 1858, o Cemitério 

Público do povoado de Conceição teve sua benção pelo Vigário Pe. Francisco Justino Pereira 

de Brito, dando início a uma nova forma de enterramento, transferindo da capela ao cemitério 

a idéia que se tinha da morada da paz.  

                                                           
104 REIS, João José. “Introdução”. In: A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século 

XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 13-26. 
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Por esse motivo, entendem-se as construções históricas e culturais de uma população 

com base nos seus ritos e as formas que se tomam frente aos discursos produzidos. Tanto a 

saúde pública, quanto a Igreja Católica e os setores político-administrativos, são condutores nas 

transformações culturais a favor das almas do século XIX. A preparação, a transposição e o 

enterramento do morto são reflexos recorrentes dessas transformações que ditaram leis, 

construíram espaços e a cultura material e imaterial. Portanto, em um tempo de tantas 

transformações, perceber os discursos e seus influenciadores é perceber as vivências até os dias 

atuais. 
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“OKÊ CABOCLO! OKÊ ARÔ ODÉ: NARRATIVAS SOBRE AS ENTIDADES 

INDÍGENAS E OXÓSSI (O CAÇADOR) NAS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS” 

Autora: Láira Lianne da Silva Pontes105 

Orientador: Lourival Andrade Junior106 

 

RESUMO:  

Os caboclos são uma das entidades mais conhecidas das religiões afro-brasileiras, são 

considerados espíritos de índios que já morreram e transformaram-se em guias de luz que 

voltam à Terra para prestar a caridade ao próximo ou até mesmo, almas de pessoas que 

assumiram a roupagem fluídica de caboclo como instrumento. Tais entidades não estão presente 

apenas na Umbanda, mas também na Jurema, em Almas e Angola, no Candomblé de Caboclo 

e entre outras. Oxóssi (Odé) é o deus caçador, senhor da floresta e de todos os seres que nela 

habitam, orixá da fartura e da riqueza, e, que atualmente seu culto é bastante difundido no 

Brasil, em cuba e em outras partes da América onde a cultura africana prevaleceu, é cultuado 

em diversas falanges como, por exemplo, Umbanda, Candomblé e outros. Partindo desse ponto, 

o propósito deste trabalho é a localização destas figuras em meio as fontes obtidas, a exemplo 

disto temos de jornais a cordéis em que há a figura dos caboclos e Oxóssi. A problemática 

surgiu após a constatação de que havia diversos meios para a realização da pesquisa, exemplo 

disso, os cordéis encontrados, o jornal de Umbanda Sagrada de direção de Alexandre Cumino 

e uma vasta bibliografia sobre a temática. Este trabalho faz parte do projeto denominado: 

“Jurema, Umbanda e Candomblé: as religiões afro-brasileiras no Seridó Potiguar” sob 

orientação do Prof. Dr. Lourival Andrade Junior.  

Palavras-Chave: Cordel; Religiões Afro-Brasileiras; Jornal; 

 

"OKÊ CABOCLO! OKÊ ARÔ ODÓ: NARRATIVE ON INDIGENOUS ENTITIES 

AND OXÓSSI (THE HUNTER) IN AFRO-BRAZILIAN RELIGIONS” 

 

ABSTRACT: 
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contato: lourivalandradejr@yahoo.com.br 
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The caboclos are one of the most known entities of the Afro-Brazilian religions. They are 

considered as spirits of Indians who have died and become guides of light who return to earth 

to render charity to the next or even, souls of people who have taken over the cloth of caboclo 

as instrument. These entities are not present only in Umbanda, but also in Jurema, Almas and 

Angola, in Candomblé de Caboclo and among others. Oxóssi (Odé) is the hunter god, lord of 

the forest and of all the beings that inhabit it, orixá of the abundance and the wealth, and, that 

at the moment its cult is very widespread in Brazil, in Cuba and in other parts of America where 

the African culture prevailed, is worshiped in several phalanges such as, for example, Umbanda, 

Candomblé and others. From this point, the purpose of this work is the location of these figures 

in the middle of the sources obtained, for example we have newspapers with cords in which 

there is the figure of the caboclos and Oxóssi. The problem arose after the realization that there 

were several means to carry out the research, for example, the cords found, the newspaper of 

Umbanda Sagrada directed by Alexandre Cumino and a vast bibliography on the subject. This 

work is part of the project called "Jurema, Umbanda and Candomblé: Afro-Brazilian religions 

in Seridó Potiguar" under the guidance of Professor Doctor Lourival Andrade Junior. 

Key words: Cordel; Afro-Brazilian Religions; Newspaper; 

 

INTRODUÇÃO 

Este projeto é intitulado “Okê Caboclo! Okê arô Odé: Narrativas sobre as entidades 

indígenas e Oxóssi (o caçador) nas religiões afro-brasileiras” e faz parte do plano de trabalho 

“Jurema, Umbanda e Candomblé: as religiões afro-brasileiras no Seridó Potiguar”, financiado 

pelo PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) (IC). 

A Umbanda até os dias atuais mantém certa “tradicionalidade” quanto ao seu mito de 

origem, este que seria o seu marco inicial, ou melhor dizendo, o seu principal estopim para 

criação e proliferação desta religião que muitos conhecem e cultuam hoje no Brasil. Este mito 

encontra-se na narrativa envolta da entidade do caboclo das Sete Encruzilhadas que foi 

incorporado por Zélio Fernandino de Moraes, que segundo a narrativa, se acredita que o caboclo 

teria vindo à terra para fundar a Umbanda em 15 de Novembro de 1908, data do início das 

atividades na tenda espírita de Nossa Senhora da Piedade. 

Os caboclos possuem características únicas que os diferenciam das demais entidades 

das diversas vertentes afro-brasileiras. Não são espíritos únicos e exclusivos da Umbanda, mas 

se incluem também na Jurema, em Almas e Angola, no Candomblé de Caboclo e entre outras. 
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Porém é possível utilizá-lo(s) como figura(s) específica(s) e marcante(s) quando trata-se da 

Umbanda no Brasil. Já, quando o assunto é o caçador Oxóssi, suas características são essenciais 

para a diferenciação desta entidade das demais, no panteão dos Orixás, tendo em vista isso, vale 

citar Cumino:  

 

Oxóssi, divindade da Umbanda, é o Trono Masculino do Conhecimento, 

irradia o conhecimento o tempo todo de forma passiva, não forçando ninguém 

a vivenciá-lo, mas sustentando todos que buscam o conhecimento. Fator 

expansor que ajuda a expandir em todos os sentidos. Divindade masculina 

vegetal, é o grande caçador, aquele que vai buscar e traz o conhecimento, o 

grande comunicador, a divindade da expansão. Mais do que um ponto de 

força, as matas são seu lar. (CUMINO, 2016)  

 

Ligado a isso, a aparição destas figuras tornou-se cada vez mais frequente ao decorrer 

dos anos, sendo presente nos mais diversos meios, por exemplo, nos cordéis, em jornal, 

literatura, música, entre outros.  

Partindo da idealização na busca por estes personagens, se tem como base inicial e 

trabalho de referência, o artigo nomeado como “Os caboclos nas religiões afro-brasileiras: 

hibridação e permanência¹” de autoria de Lourival Andrade Junior, o qual o autor utiliza-se de 

pontos cantados e pontos riscados para a exposição do caboclo neste meio religioso. 

 E, também o livro intitulado de “Mitologia dos Orixás²” de autoria de Reginaldo Prandi, 

o qual o autor narra os diversos mitos e história que rodeiam Odé desde seu surgimento.  

Se faz necessária a pesquisa do tema referido, pois as religiões afro-brasileiras 

necessitam deste espaço que pouco-a-pouco estão conquistando, e a busca do ensinamento e 

informação de quem são essas figuras é de suma importância, porquê se tratam de personagens 

apagados por uma história branco colonial que oprimiu e massacrou todo uma cultura negra, e, 

que apesar do decorrer das décadas, ainda prevalece de certa forma permeada em nosso meio 

social. Mas vale salientar que mesmo assim, sobreviveu as adversidades que o rodeavam.  

E hoje, mais do que nunca, as religiões afro-brasileiras buscam seu espaço no âmbito 

social, onde também procuram por respeito e “pedem” o encerramento dessa demonização da 

cultura negra. 

 

ODÉ, A RELIGIÃO E SUAS REPRESENTAÇÕES 

Os escravos trazidos para o Brasil foram obrigados a abandonarem seus cultos 

religiosos, tendo em vista que não eram poucos, as religiões africanas que podiam teoricamente, 
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segundo Bastide (1989), serem implantadas no Brasil eram tão numerosas quanto as etnias para 

aqui transportadas. As religiões afro (posteriormente afro-brasileiras) foram forçadas a procurar 

nas estruturas sociais que lhes eram impostas, onde pudessem se integrar e se desenvolver. 

Deviam, adaptar-se ao novo, o que acarretou profundas transformações da própria vida religiosa 

daqueles povos.  

Vagner Gonçalves da Silva cita muito bem as primeiras décadas de dificuldade e 

cultuamento no terreiros, no seu livro “Candomblé e Umbanda: Caminhos da Devoção 

Brasileira” quando escreve: 

 

O uso do mesmo espaço para a moradia dos negros e para o culto dos seus 

deuses foi uma característica dos primeiros templos das religiões afro-

brasileiras e que possibilitou a existência dos calundus sob a adversidade do 

regime de escravidão. Característica que a maioria dos templos preserva até 

hoje. Com a independência do Brasil, a constituição de 1824 garantiu a 

liberdade de culto, desde que o templo não ostentasse símbolos na fachada. 

Esta atitude visava favorecer, principalmente, os estrangeiros não-católicos, 

mas, de uma certa maneira, criou também um dispositivo legal de proteção à 

religião dos negros. (SILVA, 2005) 

 

O termo “Calundus” que Silva utiliza-se, trata-se um termo de origem banto, que ao 

lado de outros como “batuque ou batucajé” era usado para designar e abranger imprecisamente 

toda sorte de dança coletiva, cantos e músicas acompanhadas por instrumentos de percussão, 

invocações de espíritos, sessões de possessão, adivinhação e cura mágica.  

Um exemplo muito evidente de todo esse misto religioso, é o fato de existir mais de 400 

orixás nas diversas religiões africanas, e em terras brasileiras só haver o culto a 18 deles, que 

consequentemente foram expostos a uma forte hibridação religiosa, por causa da escravidão e 

sua forte opressão que tinha por intuito catequizar e evitar qualquer revolta dos negros.   

Em algumas falanges, cada orixá corresponde a um santo católico, mas, de fato, não se 

trata de um amálgama. As figuras não se confundem. Muitos dos santos católicos são cultuados 

também no candomblé e em outras religiões de raízes afro. Nesta época de escravidão no Brasil, 

os escravos africanos criaram uma maneira criativa e inteligente de enganar os seus senhores. 

Invocavam suas crenças sob a forma dos santos católicos, por exemplo, em alguns lugares 

Oxóssi é São Sebastião, Ogum é São Jorge, Oxalá é Jesus Cristo, Ibejis são Cosme e Damião, 

e assim seguidamente.  

Esta hibridação cultural consegue se estender até mesmo para fora da América Latina, 

quando vemos o exemplo de muitos religiosos, e, até mesmo pesquisadores associarem a figura 

de Oxóssi à outras deidades, por exemplo, como é encontrado no livro “Orixás na Umbanda: 
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Um Deus, sete linhas e muitos orixás” de autoria de Alexandre Cumino, onde o autor baseado 

em suas fontes associa o Orixá africano caçador à figuras como: “Asclépio, Dionísio, Quíron, 

Fauno, Líber, Picumno, Thoth, Green Man/Cernunnos, Humbaba, Nabu, Ullr, Oghma.” 

(CUMINO, 2016) 

Outro exemplo, que mostra claramente esta hibridação, e ainda mais, uma mescla entre 

caboclo e Oxóssi, é o trecho do artigo “Os caboclos nas religiões afro-brasileiras: hibridação e 

permanência” de Andrade: 

 

A hibridação que ocorre entre o caboclo de pena com o orixá Oxóssi mostra 

como no Brasil o processo de aproximação e justaposição entre sacralidades 

distintas podem encontrar pontos de intersecção e com isso forjar novas 

características e habilidades para o índio brasileiro (caboclo) e o Orixá 

africano (Oxóssi). (ANDRADE JUNIOR, 2014) 

 

É na busca destas narrativas que foram realizadas pesquisas acerca de representações de 

Oxóssi no Jornal de Umbanda Sagrada (JUS). Jornal de diretoria de Alexandre Cumino e 

fundado por Rodrigo Queiroz. O JUS deu início a suas publicações no final de 1999, sua 

primeira edição continha apenas três páginas impressas em preto e branco, e nesta mesma época 

foram impressos 50 exemplares para a distribuição. Hoje, 18 anos de permanência, a tiragem 

do jornal já é de 26 mil exemplares, que são distribuídos por entre os terreiros parceiros do JUS, 

e sucessivamente se disseminam por todo o Brasil. Foram catalogados e analisados 155 edições 

do Jornal, onde foram encontrados o total de: 595 citações ao Orixá Oxóssi, variando as suas 

nomeações entre “Oxóssi” e “Oxosse”.  

 

Edição e Ano do Jornal Citações 

Edição de 1999  

Ano 1 Ed 000  

2 citações 

Edições de 2000 

Ano 1 Ed 001-008  

26 citações 

Edições de 2001 

Ano 1-2 Ed 009-020 

56 citações  

Edições de 2002 

Ano 2-3 Ed 021-032 

34 citações 

Edições de 2003 

Ano 3-4 Ed 033-044 

46 citações 

Edições de 2004 

Ano 4-5 Ed 045-056 

3 citações 

Edições de 2005  78 citações 
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Ano 5-6 Ed 058-068 

Edições de 2006 

Ano 6-7 Ed 069-080 

98 citações 

Edições de 2007 

Ano 7-8 Ed 081-091 

39 citações  

Edições de 2008 

Ano 8-9 Ed 92-103 

44 citações 

Edições de 2009 

Ano 9-10 Ed 104-115 

37 citações 

Edições de 2010 

Ano 10-11 Ed 116-127 

41 citações 

Edições de 2011 

Ano 11-12 Ed 128-139 

52 citações 

Edições de 2012  

Ano 12-13 Ed 140-151 

39 citações 

Edições de 2013 

Edições de 2014 

Edições de 2015 

Não estão disponíveis no site do 

jornal 

Tabela 1 – Senso JUS acerca da figura de Oxóssi de 1999-2015. Fonte: Láira L. da S. Pontes 

 

A partir deste levantamento torna-se essencial observar em que contextos se enquadram 

a aparição destas entidades nos periódicos. E quais são os fatores que rodeiam as citações da 

personagem. Tendo em vista, fazer uma análise minuciosa da narrativa dos redatores, dando 

assim uma visão de dentro do próprio terreiro em relação a entidade. 

 Odé, não está presente apenas nas narrativas do Jornal, como também em outras fontes de 

pesquisa, por exemplo, o meio digital pode ser um bom mediador da pesquisa sobre esta figura. 

Quando busca-se “Oxóssi” na rede de internet aparecem aproximadamente 729.000 resultados 

possíveis. Um resultado amplo e um emaranhado de informações que poderiam contribuir não 

somente para esta pesquisa, e sim para muitas outras em um futuro próximo.  

 

OS CABOCLOS, OS JORNAIS, OS CORDÉIS E A FÉ 

Quando falamos de caboclos, existem duas versões mais bem aceitas sobre suas origens. 

A primeira, como já citado por Andrade Junior mais acima, seria a de um índio “puro”, que 

viveu antes da invasão Europeia, que apesar de primitivo, possuía uma enorme sabedoria. E a 

segunda, é de espíritos que, embora em sua encarnações tenham vivido em outros países, 

identificam-se espiritualmente na vibração dos Caboclos, por exemplo, os índio da América 
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Latina em geral. Fatores importantes constituem estes personagens, assim como citado por 

W.W. da Matta e Silva: 

 

As formas-astrais ou “roupagens-fluídicas” com as quais os Espíritos-guias e 

protetores se apresentam na Umbanda, quer pela vidência, quer pela 

materialização direta, quer através de outros fatores mediúnicos ou sensitivos 

dos médiuns, são três: PUREZA, SIMPLICIDADE e HUMILDADE. As três 

formas que simbolizam essas virtudes são as de CRIANÇAS, CABOCLOS e 

PRETOS-VELHOS, que traduzem: o princípio ou nascer, o meio ou a 

plenitude da força e a velhice ou o descanso. (SILVA, 2012) 

  

Um fator importante para pensarmos a dimensão de relevância que possuem os 

caboclos, seria em visita e análise aos mais diversos locais de cultuamento dessas entidades. Os 

caboclos constituem um braço forte na Umbanda, muito utilizados nas sessões de 

desenvolvimento mediúnico, curas (através de ervas e simpatias), solução de problemas 

psíquicos e materiais, demandas materiais e espirituais e uma série de outros serviços e 

atividades executados nas tendas. O terreiro é figura importante no que se refere a incorporações 

e preparações, produz-se nos terreiros ritos iniciáticos, de desenvolvimento e aperfeiçoamento, 

como já citado por Victoriano: 

 

O terreiro, como local de representação coletiva, cultural e religiosa, apresenta 

nas sessões dos rituais e nas falas das entidades orientações para a conduta 

pessoal e familiar, o que cria nos frequentadores um sentimento de 

pertencerem a uma comunidade como torna possível reordenarem sua conduta 

de vida. (VICTORIANO, 2005) 

 

Estes caboclos são entidades importantes e de culto dinâmico, desenvolvem diversas 

atividades ligadas a ajudar o próximo. Nesta linha vale citar Andrade Junior, quando ele 

escreve: 

 

Ligados a cura e ao aconselhamento de quem os procuram, os caboclos das 

mais variadas falanges, utilizam de seus conhecimentos ancestrais para 

manterem seu status e prestígio. Ligados a uma ancestralidade nacional, os 

caboclos de pena, trazem à tona um Brasil que não mais existe e que apenas 

relembra um passado romantizado de um indígena livre e autossuficiente. 

Poucos ainda falam em tupi nos terreiros quando da possessão, a maioria 

esmagadora se comunica em um português arrastado e com forte influência 

católica. (ANDRADE JUNIOR, 2014) 
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É partindo desta base que foram pesquisados também no arquivo do Jornal de Umbanda 

Sagrada a figura de Caboclo(a) presente nas narrativas de 1999-2017. De todos os jornais 

catalogados e analisados, foram encontrados um total de: 2.201 aparições de Caboclos(as). 

 

Edição e Ano do Jornal Citações 

Edição de 1999  

Ano 1 Ed 000  
8 citações 

Edições de 2000 

Ano 1 Ed 001-008  
46 citações 

Edições de 2001 

Ano 1-2 Ed 009-020 
80 citações 

Edições de 2002 

Ano 2-3 Ed 021-032 
73 citações 

Edições de 2003 

Ano 3-4 Ed 033-044 
135 citações 

Edições de 2004 

Ano 4-5 Ed 045-056 
3 citações 

Edições de 2005  

Ano 5-6 Ed 058-068 
302 citações 

Edições de 2006 

Ano 6-7 Ed 069-080 
527 citações 

Edições de 2007 

Ano 7-8 Ed 081-091 
143 citações 

Edições de 2008 

Ano 8-9 Ed 92-103 
221 citações 

Edições de 2009 

Ano 9-10 Ed 104-115 
193 citações 

Edições de 2010 

Ano 10-11 Ed 116-127 
205 citações 

Edições de 2011 

Ano 11-12 Ed 128-139 
96 citações 

Edições de 2012  

Ano 12-13 Ed 140-151 
169 citações 

Edições de 2013 

Edições de 2014 

Edições de 2015 

Não estão disponíveis no site do 

jornal 

Tabela 2 – Senso JUS acerca da figura de Caboclos de 1999-2015. Fonte: Láira L. da S. Pontes 
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Uma das fontes acessíveis e necessárias também para a discussão, é os cordéis: “O 

Caboclo comedor que bagunça a sessão espírita” do autor Franklin Maxado Nordestino e o 

cordel “O Reino do Catimbó e o Caboclo mamador” do autor Siqueira do Amorim. 

 

Acervo da Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida (UEPB) Campina Grande / PB 

 

Acervo da Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida (UEPB) Campina Grande / PB  

 

O primeiro cordel, “O caboclo comedor que bagunça a sessão espírita”, trata entre 

estrofes e versos sobre uma sessão espírita onde um médium incorpora um caboclo, que, como 
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o próprio título já narra, ele bagunça a sessão espírita, morde pessoas e pede comida, e em partes 

mais finais da narrativa, o caboclo pede para que o respeitem.  

Já na segunda narrativa constatou-se inicialmente que o cordel de Siqueira do Amorim 

possui termos preconceituosos e desqualificações em relação as entidades espirituais, pais e 

mães de santo e praticantes das religiões afro-brasileiras.  

São cordéis perceptivelmente muito consumidos por uma massa populacional, que, de 

certa forma concorda com alguns ditos nestes cordéis. Até mesmo pelo fetichismo que ronda 

as religiões afro-brasileiras, onde muitos acreditam em fatos exagerados ou até mesmo 

inexistentes dentro da religião. E, na verdade, a única coisa que umbandistas, candomblecistas, 

juremeiros e muitos outros que seguem vertentes de religiões afro querem é respeito.  

 

FONTES  

Cordel: O Caboclo comedor que bagunça a sessão espírita (Franklin Maxado Nordestino); 

Acervo da Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida (UEPB) Campina Grande / PB  

 

Cordel: O Reino do Catimbó e o caboclo mamador (José Siqueira do Amorim); Acervo da 

Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida (UEPB) Campina Grande / PB  

 

Jornal de Umbanda Sagrada: http://jornaldeumbandasagrada.com.br/ 
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O ROMANCISTA BEZERRA DE MENEZES: ELEMENTOS AUTOBIOGRÁFICOS E 

REPRESENTAÇÕES DO ESPIRITISMO COMO RELIGIÃO NA OBRA O 

EVANGELHO DO FUTURO (1890-1911) 

Autor: Flávio Luan Freire Lemos107 

Orientador: Dr. André Victor Cavalcanti Seal da Cunha108 

 

RESUMO: 

Como autor espírita, Adolfo Bezerra de Menezes produziu uma literatura romanesca pelo qual 

realizou uma série de operações autobiográficas e doutrinárias. Este artigo busca analisar a obra 

O Evangelho do Futuro no intuito de desvendar os elementos autobiográficos utilizados na 

constituição do texto, os mecanismos de intervenção doutrinária na caracterização do 

Espiritismo como religião, as apropriações com outras matrizes religiosas e as concepções de 

tempo e causalidade que estruturadoras da narrativa. 

Palavras-chave: Bezerra de Menezes; História Cultural da Religião; História do Espiritismo. 

 

ABSTRACT: 

As spiritist author, Adolfo Bezerra de Menezes produced a romantic literature for which it 

carried out many autobiographical and dogmatic operations. This article analyses the book O 

Evangelho do Futuro in the intention of solving the autobiographical elements used in the 

constitution of the text, the mechanisms of dogmatic intervention for characterization of the 

Spiritism like religion, the appropriations with other religious bases and the conceptions of time 

and causality that generators of the narrative. 

Keywords: Bezerra de Menezes; Cultural History of Religion; History of Spiritism. 

 

INTRODUÇÃO 

O Evangelho do Futuro é um romance escrito por Bezerra de Menezes escrito na 

segunda metade do século XIX, mas foi publicado em formato de folhetim na revista O 

Reformador, periódico da Federação Espirita Brasileira – FEB, apenas na primeira década do 

século XX, entre 1905 a 1911, após a sua morte. Assim sendo, buscaremos compreender as 

entradas doutrinárias e as conexões realizadas com outras vertentes religiosas no 

                                                           
107Graduando do curso de Licenciatura em História, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

Campus Central – Brasil. E-mail: uluanfreire@hotmail.com. 
108Docente do Departamento de História da FAFIC, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

Campus Central – Brasil. E-mail: andrevseal@yahoo.com.br 
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desenvolvimento das representações do Espiritismo como uma religião e não somente enquanto 

doutrina filosófica-cientificista, como apregoava outros grupos espíritas no recorte 

historiográfico desta pesquisa. Logo, adentraremos nas questões conflituosas do assentamento 

do Espiritismo no Brasil, a importância do O Reformador neste contexto, como também do 

próprio Bezerra enquanto intelectual e político. Buscaremos ainda colaborar no 

aprofundamento dos estudos formais sobre o autor Bezerra de Menezes, uma vez que grande 

parte das informações que se tem acesso a respeito são de características memorialísticas, 

narrativas líricas, de pouco aprofundamento ou sem compromissos com os rigores de uma 

produção historiográfica de base acadêmica. 

Esta pesquisa se encontra na dimensão da História Cultural da Religião, assim sendo, 

tratamos o Espiritismo como fenômeno cultural munido de categoria analítica, conceitual e 

metodológica da História Cultural. Trata-se de acessar o momento histórico de formação da 

vertente religiosa do Espiritismo que se fortalecerá no século XX, sob orientações da 

hegemônica da FEB. Bezerra de Menezes é uma figura importante na criação das 

representações do que era, deveria e seria o Espiritismo, utilizando O Reformador, periódico a 

qual trabalhou na equipe editorial, como mecanismo de propagação de seus inúmeros artigos e 

folhetins doutrinários. Assim sendo, Bezerra pode ser considerado como um dos pioneiros da 

literatura espírita brasileira. 

 

O ESPIRITISMO MODERNO; DA FRANÇA PARA O BRASIL 

A origem do Espiritismo kardecista, ao qual se refere este trabalho, retoma ao 

surgimento do espiritualismo moderno ou ao “movimento espiritualista”. É consenso entre 

pesquisadores da História do Espiritismo, e aqui nos apropriamos dos trabalhos de Peter 

Washington (2000), Augusto Araújo (2014) e da Célia Arribas (2008), foi na cidade de 

Hydesville, no distrito de Nova York (EUA), o local no qual ocorreram os primeiros fenômenos 

repercutidos por toda segunda metade do século XIX. As irmãs Fox se tornariam protagonistas 

de supostos eventos mediúnicos que aconteceram em sua casa. Caso este que se desdobrou, 

entre confissões e descobertas, de forma polêmica, respingando na Europa através dos veículos 

de comunicação. 

Na França, no mesmo período, temos os fenômenos das mesas girantes, movimentos 

que fizeram parte das atividades de sociabilidade da burguesia francesa do século XIX, que 

despertaram atenção do prestigiado intelectual Hippolyte-Léon Rivail, mais tarde 

autodenominado Allan Kardec. Segundo Marion Aubrée e François Laplantine (2009, p. 44-
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45), Kardec se encantou com os fenômenos até então inexplicáveis, começando então a 

investigá-los a partir de 1854. Realizou as análises desses fenômenos sob os moldes positivistas. 

Sua ênfase inicial estava em como a comunicação mediúnica poderia se constituir como ponte 

entre o mundo espiritual e terreno. De suas observações, publica O Livro dos Espíritos (1857) 

e O Livro dos Médiuns (1861), obras nas quais concatenou métodos e técnicas próprias para, o 

que ele acreditava ser, um novo campo do conhecimento humano. 

O Espiritismo é bem definido quando analisado sob a ótica do tríplice aspecto, termo 

desenvolvido por Carlos Imbassahy na obra Oito Syntheses Doutrinárias (1929), como sendo 

uma ciência, filosofia e religião. Conceito também trabalhado por Augusto de Araújo, em sua 

tese O Espiritismo, “esta loucura do século XXI” (2009). Segundo Araújo (2014), Kardec 

desenvolveu uma filosofia doutrinária com aproximações do campo científico mas também 

conta com um período marcado por aspectos religiosos não assumidos por Kardec. Sua 

afirmação baseia-se na análise da obra O Evangelho Segundo Espiritismo (1864), na qual Allan 

Kardec utilizou de uma linguagem com fortes elementos teológicos. Logo, concordamos que 

“[…] Kardec foi um homem das Luzes, que criou uma religião altamente relacionada com os 

ideais de sua época.” (LEWGOY, 2008, p. 85), com elementos de racionalidade típica das 

ciências positivistas e da laicização da sociedade do século XIX, desenvolvendo uma doutrina 

filosófica pautada em demonstração experimental em consonância com a revelação de uma 

verdade divina. 

As obras de Allan Kardec chegaram ao país ainda no período imperial, por volta da 

segunda metade do século XIX. A adesão aos estudos kardecista aconteceu, em grande parte, 

pela massa intelectual e liberal brasileira. Pode-se explicar esse inclinamento através da origem 

francesa das obras e suas respectivas doutrinas de fé através da experimentação, a soma de 

ambos os elementos muito caracterizam a transição da sociedade brasileira entre o império e a 

Primeira República. Se por um lado tínhamos a laicização do Estado, por outro, a sociedade 

ainda era permeada pela moralidade cristã. Ademais, é fato a predominância da cultura francesa 

e seu sinônimo de modernidade no Brasil do século XIX e meados do XX. 

Os estudos kardecistas nos primeiros centros espíritas brasileiros teve por característica 

o surgimento de uma ruptura interpretativa em dois principais grupos. Uma rivalidade entre 

uma vertente dos científicos, aglutinados em torno do Centro da União Espírita de Propaganda, 

e dos religiosos através da FEB. Trataremos deste assunto nos próximos parágrafos nos 

utilizando do O Reformador, periódico fundado em 1883. Neste importante documento para 

estudos do Espiritismo no Brasil, é possível acessar essas disputas interpretativas das duas 
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vertentes, que trocavam críticas nas páginas do mesmo periódico, assim como verificar os 

contra-ataques realizados pela FEB diante das denúncias feitas pela Igreja Católica através do 

O Apóstolo, que criminalizava o movimento espírita, interpretada como seita. É fato que hoje, 

no Brasil, a vertente religiosa é predominante, sob a liderança da Federação Espírita Brasileira 

– FEB. Para além de se utilizar do “[…] rótulo de religião como recurso de proteção e 

legitimidade” (CUNHA, 2015, p. 47), em um modelo político republicano que através da 

Constituição de 1891 garantiu a liberdade religiosa, essa inclinação trata-se de uma construção 

Febiana através de seus projetos editoriais do início do século XX, que resgatou diversos 

autores antigos, aos quais se inclui Bezerra de Menezes, e promoveu novos, como o médium 

Chico Xavier. Neste contexto, Bezerra de Menezes através de seus artigos e romances 

publicados no O Reformador, como também a frente da presidência da FEB, a partir de 1888, 

colaborou na conciliação dos conflitos internos do Espiritismo e na ascensão enquanto 

instituição hegemônica nacionalmente, e atualmente, a nível internacional. Prossigamos as 

análises acerca do itinerário biográfico de nosso autor para entendermos melhor a sua 

notoriedade na constituição da Federação Espírita e dos aspectos de sua obra que aqui 

propusemos analisar. 

 

BEZERRA DE MENEZES, UM POLÍTICO IMPERIAL NA FEB 

Cearense, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti nasceu em um vilarejo chamado 

Riacho de Sangue, hoje município que tem por nome Jaguaretama. Filho de capitão de milícia 

e político, Menezes morou em diversos lugares devido as inimizades em que sua família se 

envolveu; Vila do Frade, no Ceará, Martins, no Rio Grande do Norte, em Fortaleza onde concluí 

seu ginásio e, por último, no Rio de Janeiro. É necessário enfartizar que todos os trabalhos 

memorialísticos sobre o nosso estimado autor, como Vida e obra de Bezerra de Menezes (2006) 

e Bezerra de Menezes: ontem e hoje (2001) – ambos trabalhos publicados pela editora da FEB 

– trata-o como figura eminente e ilustre das letras. De fato, sair do interior da província cearense 

para fazer carreira militar, acadêmica e política na capital do Império, é uma trajetória notável. 

Nossa problematização sobre sua bibliografia se dá ao fato de ser demasiadamente 

memorialística, e afirmamos isso após realizarmos buscas bibliográficas tanto nos trabalhos que 

referência esta pesquisa, como nos bancos de trabalhos acadêmicos online. 

No Rio de Janeiro, formou-se em medicina, seguiu carreira no Exército, mas também 

atuou nos subúrbios cariocas. Fazendo-se reconhecido pelos serviços prestados, logo ingressou 

na política pelo Partido Liberal, fez sua carreira, entre altos e baixos, entre os anos de 1861 e 
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1885, quando encerrou seu mandato de deputado geral109. Atuou ainda na administração de 

empresas e escreveu artigos para periódicos como O Paiz. 

Em 6 de agosto de 1886, Bezerra de Menezes realizou uma conferência no Salão da 

Velha Guarda onde elucidou o seu processo de conversão para o kardecismo, partindo da 

reflexão de toda moralidade doutrinária católica que norteou toda sua vida até então. O texto 

lido nesta conferência foi dissolvido nas edições do O Reformador entre setembro e novembro 

daquele ano. Analisando este material, é notável as diversas aproximações que o mesmo realiza 

entre o Catolicismo e o Espiritismo. Bezerra afirma que sua conversão aconteceu em um 

momento em que se encontrava questionando as verdades da igreja romana, em um processo 

psicológico que o estava levando ao ascetismo. Negando a fé cega, que “contraria à natureza 

humana”, quis “substituil-a pela fé esclarecida” que o levou a descrença na doutrina católica 

(MENEZES, 15 de out. 1886, p. 3). 

O contato com o kardecismo aconteceu quando o também médico Joaquim Carlos 

Travasso, o presentou com O Livro dos Espíritos. Ao entrar em contato com os escritos, Bezerra 

de Menezes notou uma aproximação daquela nova doutrina com o evangelho bíblico, afirmando 

na conferência que “[…] A Cosmogonia spirita deriva do Evangelho de Jesus Christo, do 

mesmo modo como a Cosmogonia da Egreja.” (MENEZES, 15 de out. 1886, p. 3), em uma 

aberta aproximação com a Igreja Católica que naquele período trocavam farpas e acusações. A 

crítica tecida ao Catolicismo está a nível da condenação desta da racionalidade humana e na 

promoção da fé passiva na sociedade. A partir desta conferência pública podemos analisar toda 

a contribuição do Bezerra de Menezes para o Espiritismo brasileiro, encabeçado pela FEB. 

Atuou na conciliação nas forças internas que se chocavam, religiosos e cientificistas, como 

também na legitimação do kardecismo como doutrina religiosa, com aproximações 

doutrinárias, ou assimilatórias, com o Catolicismo. O Espiritismo seria uma evolução do 

catolicismo, pois derivava da mesma cosmogonia cristã acrescida de uma base racionalista. A 

modernidade francesa chegaria ao Brasil não apenas no plano das reformas urbanas e 

científicas, mas religiosa. 

Dentro da FEB, Bezerra atuou em diversas frentes. Conferencista, membro do corpo 

editorial do O Reformador, escritor de diversos estudos publicados no periódico e autor de 

romances. Exerceu duas vezes a presidência da FEB. O último mandato, em 1896 após a 

                                                           
109  Esta cronologia foi retirada do trabalho bibliográfico realizado pelo Instituto de Pesquisa do Ceará sob 

coordenação de Antonio Nóbrega e Humberto Machado. Consultar: FILHO, Antonio Nóbrega. MACHADO, 

Humberto Mauro Mendonça (org.). Vida e Obra: Dr. Bezerra de Menezes. Fortaleza: Editora INESP, 2008. 
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renúncia de Júlio Cesar Leal, Bezerra de Menezes atuou na firmação religiosa da federação em 

contraposição aos cientificistas aglutinados no Centro da União Espírita de Propaganda no 

Brasil. Essa vertente defendia, segundo Arribas, “[…] a idéia de que Jesus não era seu Senhor 

e sim seu irmão e seu igual; e que o espiritismo era uma filosofia social baseada na ciência 

espírita, integral e progressiva, que procura a conquista do bem-estar na vida terrena” 

(ARRIBAS, 2010, p.138), uma visão divergente dos membros da FEB que defendiam o 

kardecismo como uma Terceira Revelação Divina, pautada no estudo do evangelho e da prática 

da caridade. Entre 1894, quando fundou-se a União Espírita, e 1897, com o encerramento das 

atividades da mesma, as duas instituições digladiaram pela liderança do movimento espírita 

brasileiro, que já contava com diversos centros abertos por todo Brasil. A FEB deixava claras 

suas distinções da outra instituição, como comunica o aviso na sessão de expediente do O 

Reformador de agosto de 1896: 

 

Funcionando embora no mesmo predio, se bem que em pavimentos 

differentes, mas em perfeita cordialidade de relações, como convem entre 

irmãos de um mesmo credo, releva ponderar que uma e outra têm existência 

própria, regem-se por estatutos diferentes e provêem ás suas respectivas 

administrações de um modo inteiramente independente. (O Reformador, Rio 

de Janeiro, 15 de ago. 1896. p. 1.) 

 

“Perfeita cordialidade de relações”? Na mesma edição, no artigo “A verdadeira 

Propaganda”, Bezerra terce uma série de críticas a forma de pregação da doutrina espírita pelo 

Centro de Propaganda, por meio do teatro; “[…] De que serve pregar o spiritismo que é o 

Evangelho segundo o espirito e verdade, dando os que o pregram o exemplo do seu desrespeito, 

pelo modo irreverente de pregal-o?” (MENEZES, 15 de ago. 1896, p.3), questionou. Afirmou 

ainda, na mesma coluna, a maneira de interpretação da doutrina espírita por aquela instituição 

era motivo de “[…] desgosto dos verdadeiros spiritas”, concluindo apresentando a 

impossibilidade da existência de ambas as instituições, ora, “[…] ou spirita com o Centro da 

União Spírita, ou spirita com a Federação Spirita Brazileira; ou abraçar a propaganda apparatosa 

e semi-profana, ou a que tem sido acoimada de mystica, porque inspira nos ensinos do 

Evangelho.”. Nesta passagem nota-se as representações criadas sobre a doutrina da FEB, de 

mistica. Bezerra também atuou na contraposição das acusações do clero católico que 

aproximava o Espiritismo kardecista as práticas religiosas de matriz africana. Com o fim do 

Centro de Propaganda pelos fins de 1897, a FEB finalmente conseguiu a hegemonia de poder 

“[…] falar a todos os demais grupos, neutralizando-os e acolhendo-os pra si e sob seu poder” 
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(ARRIBAS, 2010, p. 146), fato este conseguido sob a construção pela pena de Bezerra de 

Menezes, como afirmou Arribas (2010). 

Ainda no O Reformador, Bezerra utilizou do gênero romance como forma de 

propagação da Doutrina Espírita e convicções políticas próprias. Foram inúmeros, o primeiro 

chama-se A Casa Malassombrada, a partir de 15 de janeiro de 1888, seguido de O Leproso, em 

1892, História De Um Sonho, 1896, e outros. Sempre em formato de folhetim, ocupando a 

metade da folha de número três das quatro que o periódico possuía. Interessante notar que 

Bezerra assume esse espaço no jornal, a partir de 1888, substituindo folhetins que eram 

importados e traduzidos, como O Quarto da Avó de Monniot, em 1884. O romance que 

analisaremos a seguir, O Evangelho do Futuro, foi publicado após a sua morte, em 1905. 

Curioso notar que mesmo após sua morte, em 1900, seus escritos ainda foram reproduzidos no 

periódico. A exemplo, o romance Pérola Negra começou a ser publicado na sessão de folhetim 

em 1901. Inclusive promoveu-se campanhas de arrecadação de fundos em diversas edições do 

jornal para ajudar a sua família que estava em falência. 

 

O EVANGELHO DO FUTURO: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ELEMENTOS 

AUTOBIOGRÁFICOS E DOUTRINÁRIOS 

A obra O Evangelho do Futuro foi originalmente publicado em forma de folhetim no O 

Reformador no período de 1905 a 1911. Ou seja, após a sua morte, em 1900. Os romances de 

Bezerra em forma de folhetim faziam parte da folha desde 1888, quando iniciou A Casa 

Malassombrada. Para esta pesquisa, nos utilizados do livro lançado pela FEB em 2011. Ao 

analisarmos ambas as versões, o folhetim e o livro, não detectamos modificações editoriais na 

obra. 

Em resumo, o romance trata de Raimundo, personagem central, que durante toda a 

narrativa passará por diversos momentos de expiação em busca da plena sanção corretiva. Suas 

ações são acompanhadas pelo leitor no decorrer do livo, desde as nomeadas como corruptíveis 

do espírito, até as que promovem a absoluta reparação de seus erros. 

O romance é apresentado em diversos cenários, partindo do interior nordestino à capital 

Imperial, em um itinerário bastante semelhante ao da vida do autor. Ao cruzarmos algumas 

características do romance – os cenários, as profissões, conflitos, entre outros – com obras 

biográficas, citadas anteriormente, como também o trabalho organizado por Antonio Nóbrega 

Filho e Humberto Machado, através do Instituto de Pesquisas do Ceará – INESP, Vida e Obra: 

Dr. Bezerra de Menezes (2008), poderemos observar diversas convergências entre suas 
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biografias e O Evangelho do Futuro. Em outras palavras, por sua descrição minuciosa da 

ambientação, do cotidiano e costumes das cidades utilizadas para desenvolver o romance, 

suponhamos que Bezerra tenha realizado um exercício de memória, revivendo seu passado e 

lembranças sobre os lugares em que vivera quando jovem, sobretudo no nordeste. A exemplo, 

temos a homenagem ao seu pai, Antônio Bezerra de Menezes, em alguns parágrafos da última 

parte do romance, Reparação. O colocou como um personagem pertencente ao imaginário dos 

habitantes do Riacho de Sangue, que “[….] só tinha na mente um nome quando sofria, só 

conhecia um caminho quando precisava […]” (MENEZES, 2011, p. 317.); o da fazenda Santa 

Bárbara. Fazenda esta, abandonada quando sua família deixou a região por conta de conflitos 

políticos. Uma passagem com clara alusão a acontecimentos pessoais refletidos em sua escrita 

romanesca. Outro fato curioso diz respeito a construção biográfica do nosso autor como 

excepcional médico dos pobres, que exercia o ofício “[…] como verdadeiro sacerdócio” 

(MACHADO; NÓBREGA FILHO, 2008, p.15). No romance, Bezerra faz semelhante 

construção com o personagem “doutor Capper”, sujeito norte-americano residente na Vila da 

Maioridade com sua família, no qual “[…] exercia por simples devoção seu nobre ministério 

[…]” (MENEZES, 2011, p. 30.) como médico. O referido personagem ganha alguns parágrafos 

descritivos de seu cotidiano junto aos pobres do Martins, “[…] um verdadeiro sacerdócio, que 

não tinha horas para o descanso, enquanto alguém precisasse de seus cuidados; que alta noite, 

em meio da tempestade, saía para onde lhe pediam socorro”. Estudos mais aprofundados 

poderiam adentrar mais sobre esses aspectos construtivos do sujeito histórico “Bezerra de 

Menezes”, se o mesmo realizou um trabalho intencional de autoconstrução biográfica partindo 

da escrita deste romance. 

A temporalidade de sua narrativa é difusa. Mas acreditamos que esteja dentro do recorte 

temporal da segunda metade do século XIX. Afirmamos isso baseado na utilização da Guerra 

do Paraguaí, conflito ocorrido entre 1864 a 1870, como um dos cenários da segunda parte da 

obra, Conversão. Bezerra sempre utiliza do termo “18…” quando se faz necessário situar o 

leitor em alguma temporalidade factual do romance. Nos utilizando do referido conflito como 

marco temporal, podemos ainda reduzir nossa hipótese de escrita para as três últimas décadas 

do século XIX, uma vez que Bezerra se refere ao ocorrido como algo passado, a exemplo; “O 

Brasil, aceitando aquela guerra […]”, “E, a não ser assim, aquela guerra teria sido para nós um 

passeio militar […]” (MENEZES, 2011, p. 130, grifo nosso). 

Acerca dos elementos doutrinários, podemos percebê-los já na constituição dos tempos 

do romance, ou seja, desde a construção da sua lógica de começo, meio e fim. A narrativa 
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divide-se em três tempos: perdição, conversão e reparação. Esses três tempos, ou partes, 

acreditados estar relacionado com as fases de arrependimento, expiação e reparação do espírito 

segundo a doutrina kardecista. Também detectamos nessa configuração uma artimanha de 

compactação do tempo narrado. Raimundo, um dos personagens principais, passa por todas as 

fases em uma única reencarnação, constituindo assim, uma adaptação da doutrina. Afirmamos 

isso partindo dos escritos de Allan Kardec, onde afirma que “uma só existência corporal é 

manifestamente insuficiente para o Espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal 

que lhe sobra.” (KARDEC, 2013. O Céu e o Inferno. Pt. 1, cap. III, it. 9, p. 29.), onde Deus 

concederia inúmeras reencarnações para que, ao longo delas, o espírito atingisse a perfeição. 

A primeira parte da obra, Perdição, Bezerra trata de descrever minunciosamente o 

ambiente do romance; A Vila da Maioridade, localizada em uma serra nos limites entre Rio 

Grande do Norte e Ceará, atual cidade de Martins. Esta foi elencada como uma urbe venturosa, 

peculiar pelo seu solo e clima serrano, em relação as cidades emergidas na secura sertaneja. 

Constrói sua importância na dimensão econômica como próspero lugar de trocas comerciais. A 

Vila da Maioridade é agraciada na narrativa como lugar dócil e saudável. A narrativa perpassa 

o cotidiano, os costumes e o tempo marcado pelas badaladas dos sinos da igreja matriz. Tudo é 

descrito com surpreendente perspicácia, como o passeio na alameda do Jacu; “A bela rua era 

orlada de árvores frutíferas, que lhe davam fresca sombra durante o dia e um cunho de 

melancólica poesia durante as noites.” (MENEZES, 2011, p. 15). Trechos que revelam um 

profundo conhecimento do espaço da narrativa, reforçando a nossa hipótese de que o mesmo 

realizou um exercício de memória, de consultar de suas lembranças pessoais, no caso, de 

quando morou, durante sua juventude, na atual cidade de Martins, no Rio Grande do Norte. 

Toda essa paz e prosperidade se viu abalada pela chegada das eleições primárias para 

deputado dentro de um “execrando sistema dos dois graus” (MENEZES, 2011, p. 22), e aqui 

realizamos um adento para nos contrapor a natureza da escrita de Bezerra de Menezes após sua 

conversão como espírita. Partindo da leitura deste romance, podemos afirmar que não houve 

uma ruptura brusca entre o político brasileiro e o sujeito espírita, ou seja, um abandono total de 

sua militância, de natureza liberal, durante seus mandatos. São diversas as entradas políticas 

que perpassam a narrativa; críticas ao modelo político brasileiro, as questões abolicionistas, das 

desigualdades na sociedade, da condição da mulher, entre outros. Logo, não saiu de cena o 

homem político para dar lugar ao apóstolo do espiritismo, como afirmou Célia Arribas em sua 

dissertação. 

A disputa pelos votos na localidade era entre dois rivais, o capitão Antônio Pombo e 
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major Peixoto. Sucessivos ataques de bandidos e assassinatos fizeram com que a paz da 

Maioridade acabasse e a escalada da emigração fizesse com que a cidade ficasse quase 

abandonada. O ponto alto se dá pelo rapto da filha da família Capper, grupo cujos membros são 

representados como símbolos da bondade e caridade. Em linhas gerais, seria um atentado contra 

o bem, dentro de uma noção maniqueísta. Aliás, é um elemento bastante utilizado em todos os 

dramas articulados no romance. Sempre atentados do mal contra o bem, fato este não explicado 

pela cosmogonia católica que “[…] não pôde conciliar esses fatos com a suprema lei da 

invulnerabilidade do bem […]” diferente do O Evangelho do Futuro que, segundo narra, “[….] 

revelará novas verdades, que preencherão a lacuna palpável e que darão a mais nítida solução 

a esta e todas as teses que chocam a razão e a consciência” (MENEZES, 2011, p. 60). Logo, 

todas as inclinações morais para o mal dos personagens, a fenomenologia que aparece durante 

todo o romance, como os transes e as comunicações mediúnicas, entre outros fatos colocados 

como incompreensíveis ou nos quais  “[…] não encontramos luz no Evangelho interpretado 

pela Igreja Romana, o Evangelho do Presente” (MENEZES, 2011, p. 70), teríamos que apelar 

para o “Evangelho do Futuro”, ou para as explicações advindas do Espiritismo kardecista. 

Partindo disto, compreende-se que Bezerra busca sempre um diálogo com a doutrina católica e 

sua interpretação de mundo, que não explicaria diversos acontecimentos do cotidiano dos 

leitores, mas que o Espiritismo, enquanto futuro da religião cristã, ou Terceira Revelação, 

forneceria argumentos claros e empíricos para elucidação dessas questões. 

Bezerra de Menezes não se contrapõe em totalidade ao Catolicismo. Em sua escrita 

busca sempre um sincretismo apaziguado, mobilizando diversos elementos e comportamentos 

da doutrina católica. A exemplo, ao final da primeira parte da obra, o vigário da matriz da Vila 

da Maioridade se converte a fé revelada; “Meu Deus! Como são insondáveis vossos mistérios! 

Eu, ministro do Altar, filho da Santa Igreja Romana, confesso-me convencido de que, fora do 

círculo das verdades por Jesus reveladas, outras há que nos têm de ser comunicadas, por graça 

do mesmo Senhor Jesus!” (MENEZES, 2011, p. 119). Em seguida o mesmo vigário funda a 

Associação Espírita Redentora da Maioridade em sua própria casa. Interessante notar que não 

há uma ruptura após este fato. 

A fé e as práticas católicas continuaram a serem exercidas pelos personagens em 

diversas situações do romance. Um exemplo que podemos citar, localiza-se na segunda parte 

da obra, Conversão, quando após um naufrágio, configurando um momento de bastante 

perturbação na trama, os personagens principais, e os demais figurantes que sobreviveram, 

tomaram a iniciativa de se dirigir a “[…] igrejinha de Nossa Senhora dos Navegantes, onde 
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fizeram a oração mais fervente que jamais havia subido ao Céu.” (MENEZES, 2011, p. 188). 

Devemos ainda enfatizar as diversas apropriações de passagens bíblicas que Bezerra realizou. 

São utilizadas na justificativa de comportamentos ou acontecimentos. Estão presentes em todo 

o romance e referenciados na edição do livro pela Federação Espírita Brasileira. 

Ainda no que diz respeito a fusão entre elementos católicos e kardecista, podemos citar 

a passagem em que Bezerra classifica o nosso planeta como “[…] um dos purgatórios dos 

espíritos, que inúmeros são os mundos de sua categoria” (MENEZES, 2011, p. 190), em uma 

clara aproximação com os escritos de Kardec, em o Livro dos Espíritos, no qual afirma-se que 

“[…] na Terra é que fazeis o vosso purgatório […]” (KARDEC, 2007. Livro dos Espíritos. Pt. 

4, Cap. II, Questão 1013, p. 576). Consideramos essa estratégia em sua narrativa, de mesclagem 

de elementos doutrinários, tinha por objetivo, em seu processo de escrita, a facilitação do 

entendimento do leitor da época, onde utilizariam de seu imaginário cristão para melhor 

interpretar os fundamentos do Espiritismo. 

Ao analisarmos, de fato, as entradas doutrinárias da obra, observamos que são diversas. 

Durante todas as três partes do romance e os acontecimentos construídos, perpassa alguma 

entrada introdutória dos ensinamentos kardecistas, uma escrita clara, objetiva e didática para os 

leitores. São noções de credor por dívida sagrada, sanção penal corretiva, homeopatia, 

possessão, etapas de evolução espiritual, entre outras, que complementam o entretenimento do 

ato de ler com acesso doutrinal. 

A exemplo do que afirmamos anteriormente sobre a escrita pedagógica de Bezerra de 

Menezes, podemos notar uma clara entrada doutrinária ainda nas primeiras páginas do romance, 

pelo qual o mesmo buscou explicar os acontecimentos concebidos como incompreensíveis do 

cotidiano na sociedade de sua época, e aqui rememoramos que sua escrita periodizada nas 

primeiras décadas da segunda metade do século XIX: 

 

O Evangelho do Futuro, o código das verdades reveladas por Jesus, 

acrescentado daquelas que Ele prometeu, explicará a razão dos arrastamentos 

que sentimos para o bem ou para o mal. 

[…] O Evangelho do Futuro, finalmente, explicará como os Espíritos ainda 

atrasados e, por conseguinte, maus procuram fazer no Espaço o mal que 

fizeram na Terra, ou simplesmente por dar pasto a sua natureza, ou por sede 

de vingança, caindo sobre seus inimigos, como harpias invisíveis que influem 

fluidicamente. (MENEZES, 2011, p. 67). 

 

Bebendo desta justificativa, de uma doutrina orientada para explicar o presente e o 

futuro, para legitimar toda a dura trajetória do personagem principal, Raimundo, que migrará 
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de seu estatuto de bandido, nas primeiras páginas do romance, para visconde do Império, um 

“[…] herói e mártir” (MENEZES, 2011, p. 421). Assim sendo, ao surgimento de situações na 

narrativa onde se faz impossível explicar as inclinações humanas, levando em consideração os 

conhecimentos difundidos socialmente pelo “[…] Evangelho interpretado pela Igreja Romana, 

o Evangelho do Presente […]” (MENEZES, 2011, p. 70), Bezerra de Menezes o explica 

segundo o Evangelho do Futuro, ou melhor, a Doutrina Espírita de acordo com os escritos 

kardecistas. Sendo assim, o Espiritismo é apresentado enquanto algo que estava por vir, por se 

assentar na sociedade: 

Assim como Deus mandou à Terra, por Moisés, mais luz do que dera por 

Abraão – assim como mandou, por Jesus, mais do que por Moisés – assim é 

de razão e de fé crer que terá de mandar ainda mais do que deu por Jesus. 

É de razão, porque não pode ser mais patente a relação entre a revelação divina 

e o progresso da Humanidade. 

É de fé, porque se lê no Evangelho que Jesus disse a seus discípulos: muitas 

outras verdades tinha que vos ensinar, mas ainda não as podeis suportar; isto 

é, o ensino é dado na razão da capacidade do homem. (MENEZES, 2011, p. 

114). 
 

Partindo disto, interpretamos a visão de Bezerra de Menezes fundamentando-se 

novamente do trabalho do cientista da religião Augusto de Araújo (2014). Em seu exercício 

minucioso de análise das principais obras e artigos de Allan Kardec, apresenta a construção do 

Espiritismo como “terceira revelação da lei de Deus” (ARAÚJO, 2014, p. 247, grifo do autor), 

respaldando-se nas aproximações da doutrina filosófica espírita com elementos do cristianismo, 

realizadas em vida pelo mesmo, chegando a identificar sua doutrina como um “[…] momento 

histórico previsto nos Evangelhos” (Ibidem). Exercício semelhante realizado por Bezerra no 

romance, até mesmo pelo título da obra, O Evangelho do Futuro, como um fenômeno que estava 

por acontecer. Além do mais, realizando a leitura munido com conceitos básicos do Espiritismo 

kardecista, é perceptível as diversas aproximações realizadas durante todo o romance; a 

construção de uma nova doutrina teológica com aproximações com o catolicismo, que ainda 

norteava as concepções de vida da sociedade brasileira entre o século XIX e início do XX, no 

qual ocorreu a transição para o modelo Republicano, e posterior processo de laicização do 

Estado. 

 

CONCLUSÃO 

Dado o exposto, Bezerra de Menezes se revelou na escrita do O Evangelho do Futuro 

como um exímio conhecedor da literatura kardecista como também da doutrina católica, uma 

vez que escreve um romance com diversas entradas doutrinárias que funde ambos elementos 
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na constituição de uma dualidade; um evangelho do presente e outro do futuro. Constrói um 

Espiritismo não apenas como uma filosofia, mas como religião, na continuidade dos trabalhos 

de Allan Kardec que não atribuiu o carácter religioso para, entre outros motivos, “[…] preservar 

a doutrina como o terreno neutro onde todas as crenças poderiam se unir” (ARAÚJO, 2014, p. 

251, grifo do autor). Incorpora em seus personagens, demasiadamente humanos, problemáticas 

de sua época, que carecia de explicações racionais pela moral católica, mas rapidamente 

elucidadas pelo Evangelho do Futuro, concebido como uma nova revelação divina. 

É inegável a presença de elementos autobiográficos em sua narrativa. O itinerário dos 

personagens, as descrições minuciosas das paisagens e conflitos, as colocações políticas e juízos 

de valor acerca da sociedade de seu tempo, as homenagens e referências a familiares e lugares 

de sua infância, entre outros mecanismos, revelam o quanto coloca de si em sua escrita 

romanesca a serviço da causa Espírita no Brasil. 

Ademais, a análise sobre esta obra de Bezerra de Menezes nos revelou dados para além 

dos objetivos centrais que delimitou nossa análise. Sua escrita inteligível impressiona o leitor 

pela riqueza dos detalhes em seu exercício de memória surpreendente, nos revelando costumes 

e paisagens dos sertões brasileiros do século XIX. Se mostra como um homem antenado as 

questões de seu tempo, um exímio político pelo qual mostrou nunca ter deixado de ser. Ao leitor 

crítico do presente, um leque de possibilidades de pesquisa se abre na obra deste autor cearense 

tão aclamado no meio espírita, mas pouco estudado enquanto sujeito histórico. 
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OS ESPÍRITOS DIALOGAM: AS INTERLOCUÇÕES SOBRE RELIGIÃO, CIÊNCIA 

E SOCIEDADE NA OBRA “NOSSO LAR” 

Fernanda Grasiane Bezerra Costa110 

André Victor Cavalcanti Seal da Cunha111 

 

RESUMO: 

Esta pesquisa tem por fim analisar os diferentes diálogos encontrados no livro “Nosso lar” 

psicografado por Chico Xavier em 1944 com os vários segmentos tanto religiosos como 

científicos identificados no livro. Tendo em vista a ideia de que o livro representou um marco 

editorial gigantesco, possuindo um número considerável de exemplares vendidos para a época 

e ainda hoje, sendo uma obra de cunho espírita, adentraremos no cenário religioso daquele 

momento em particular, onde crescia-se o espiritismo como religião. Em contrapartida, onde 

desenvolvia-se uma propaganda ante espírita de demonização da nova religião pela Igreja 

Católica, encontramos em Chico Xavier uma conversa entre segmentos religiosos distintos. 

Observamos que no decorrer da afirmação do espiritismo como religião, acontecem vários 

episódios conflituosos envolvendo a Igreja Católica, que não mediu esforços para barrar o 

avanço espírita que cada vez mais ganhava espaço ante a sociedade. A prática envolvendo 

cura espiritual foi um dos maiores elementos que caracterizaram a mais nova religião e 

causou polêmicas no meio científico e religioso. Chico Xavier, através do espirito André 

Luiz, aborda a doença da alma como causadora de males físicos, e a cura começaria de dentro 

para fora. Estes diálogos nos fornecem elementos para a compreensão do palco montado para 

a apresentação do espiritismo a sociedade e a dinâmica desenvolvida por estes segmentos com 

a entrada de mais este personagem. 

Palavras-Chave: Espiritimo; Religião; Conflitos sociais. 

 

ABSTRACT: 

This research aims to analyze the different dialogues found in the book "Nosso Lar" 

psychographed by Chico Xavier in 1944 with the various religious and scientific segments 

identified in the book. Considering the idea that the book represented a gigantic editorial 

landmark, possessing a considerable number of copies sold for the time and even today, being 
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a spiritist work, we will enter the religious scene of that particular moment, where the spiritism 

as religion. On the other hand, where there was a propaganda before a spiritist of the 

demonization of the new religion by the Catholic Church, we find in Chico Xavier a 

conversation between different religious segments. We observe that in the course of the 

affirmation of spiritualism as religion, there are several conflicting episodes involving the 

Catholic Church, which did not measure efforts to stop the spiritist advance that increasingly 

gained space before society. The practice involving spiritual healing was one of the greatest 

elements that characterized the newest religion and caused controversy in the scientific and 

religious milieu. Chico Xavier, through the spirit André Luiz, addresses the illness of the soul 

as causing physical ills, and healing would begin from the inside out. These dialogues provide 

us with elements for the understanding of the stage set for the presentation of spiritism the 

society and the dynamics developed by these segments with the entrance of this character. 

Keywords: Spiritism; Religion; Social conflicts. 

 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem por fim analisar os diferentes diálogos encontrados no livro “Nosso 

lar” psicografado por Chico Xavier em 1944 com os vários segmentos tanto religiosos como 

científicos identificados no livro. Visando elencar estes diálogos com essas seções 

diferenciadas, afim de construir o momento histórico de lutas religiosas e científicas destacadas 

na época pelo surgimento da nova religião: o Espiritismo.  

O livro representou um marco editorial gigantesco, possuindo um número considerável 

de exemplares vendidos para a época e ainda hoje. Sendo uma obra de cunho Espírita, 

adentraremos no cenário religioso daquele momento em particular, onde crescia-se o 

Espiritismo como religião. A partir desta informação, buscamos, nos escritos de Xavier, analisar 

o contexto histórico desta disputa por espaço na sociedade. A partir das análises feitas durante 

as leituras, podemos identificar semelhanças e críticas aos segmentos religiosos e científicos, 

característica dos escritos da época, buscando a maneira com que o autor trata cada interlocutor. 

Essas análises são o ponto chave do artigo que se segue.   

Vale salientar que ao longo do período em destaque veremos o dialogar do Espiritismo 

com a ciência, que apesar de se concretizar no Brasil como uma religião, não desagregou 

elementos científicos característico do modelo Kardecista. A prática envolvendo cura espiritual 

foi um dos maiores elementos que caracterizaram a mais nova religião e causou polêmicas no 



180 
 

meio científico e religioso. Chico Xavier, através do espirito André Luiz, aborda a doença da 

alma como causadora de males físicos, e a cura começaria de dentro para fora. Estes diálogos 

nos fornecem elementos para a compreensão do palco montado para a apresentação do 

Espiritismo a sociedade e a dinâmica desenvolvida por estes segmentos com a entrada de mais 

este personagem. 

Nas páginas que se seguem, veremos o desabrochar de uma religião baseada na 

cientificidade, que vai ganhando, aos poucos, seu espaço no país e a cada ano ganha mais e 

mais adeptos. Além disso, discutiremos acerca de uma literatura Espírita que surge como meio 

de apresentação da religião e doutrinação de toda uma população adepta ou simpatizante do 

movimento. Para além disto, analisaremos o conteúdo da obra de um dos maiores médiuns do 

país, tentando responder a seguinte questão: Para quem ele escrevia? O contexto histórico do 

surgimento do Espiritismo e sua relação doutrinária com as demais religiões e campos 

científicos nos ajudarão a responder tal indagação. 

 

CIÊNCIA VERSUS RELIGIÃO: O INÍCIO DO CONFLITO 

O Espiritismo chega ao Brasil, em forma de livros, ainda na época Imperial, por volta 

do ano de 1870-80. Observamos o nascer de diversas instituições na Capital do Império, porém 

sem unidade. Esta diversidade de interpretações gera um contexto fragmentado possuidor de 

ramificações religiosas, científicas e etc. No Brasil, desenvolve-se um modelo diferenciado de 

Espiritismo. O Kardecismo, originalmente, baseia-se em concepções científicas; entretanto, no 

Brasil, vemos o desabrochar de um novo molde, surgindo um brasilianização (LEWGOY,2008, 

p. 84) do espiritismo, onde buscava-se uma 

  

exportação das referências espíritas produzidas na experiência histórica 

brasileira: o modelo federativo da FEB, a forma de organização e 

funcionamento de casas espíritas, o ethos, os estilos rituais e as ênfases 

praticados pelo kardecismo no Brasil. E, por último mas não menos 

importante, a incorporação do poderoso patrimônio bibliográfico do 

espiritismo brasileiro, especialmente as obras psicografadas dos médiuns 

Chico Xavier e Divaldo Franco. (LEWGOY, Bernard 2008, p. 84-85) 

 

O Grupo Confúcio foi a primeira instituição oficial a ser fundada em 1873, que logo 

engendrariam uma relação próxima com a cultura letrada. Francisco Leite de Bittencourt 

Sampaio112 logo promove a publicação de quatro dos cinco livros do Pentateuco Kardequeano, 
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principais livros de Allan Kardec (CUNHA, 2015, p. 32). Além de promover os livros de 

Kardec, o Grupo Confúcio funda a “Revista Espírita”, uma versão brasileira da revista francesa 

criada por Allan Kardec. Suas heterogeneidades fazem surgir outra instituição, a Sociedade de 

Estudos Deus, Cristo e Caridade, sendo liderada por Bittencourt Sampaio. É importante frisar 

que foi dentro desta instituição que surgem as desavenças entre aqueles que defendiam o 

Espiritismo como uma religião e aqueles que acreditavam na cientificidade espírita, tendendo 

aos pressupostos de Kardec. As divergências de opiniões levaram ao rompimento e retirada do 

segmento religioso da Sociedade, fundando sua própria associação: O “Grupo Ismael”. 

Apesar das discussões acaloradas entre ambos os segmentos, a forma que se enraizará 

no Brasil será a religiosa.  A criação da Federação Espírita Brasileira (FEB) será de grande 

importância durante o período de disputas de ideias. A FEB demonstrava inclinação à 

religiosidade do Espiritismo, e por mais que tomasse medidas conciliatórias entre ambos os 

segmentos, não conseguiram impedir a configuração fragmentada da doutrina espírita no país. 

Os adeptos do modelo religioso espírita logo iniciariam a defesa e propagação de seus ideais 

através de textos e livros publicados através do Reformador (CUNHA, 2015, p. 58). 

A escrita religiosa pretendia “possibilitar maior inteligibilidade sobre a clareza do grupo 

dos religiosos quanto à necessidade de produzir uma literatura capaz de dar sustentação 

doutrinária à suas posições” (CUNHA, 2015, p.55), ou seja, seus escritos serviam tanto para 

propagar na “nova religião” como para doutrinar segundo seus preceitos. Dessa forma, dentro 

das dependências da FEB, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti promove um estudo semanal 

do livro mais importante para os espíritas: O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O intuito 

era garantir afirmar a questão doutrinária dentro de um contexto fluido que era o espiritismo 

brasileiro. 

A criminalização do espiritismo pelo Código Penal Republicano foi mais uma razão 

pela qual se firmou o espiritismo como religião no Brasil. Isto porque diante as ameaças do 

Estado, as lideranças religiosas espíritas iniciam sua atuação junto ao campo jurídico para 

defender seus interesses. A grande aliada foi a Carta Magna de 1891 que assegurava liberdade 

religiosa. Dessa forma, assegura-se no Brasil uma nova configuração do espiritismo: a religião. 

Porém a afirmação do Espiritismo como religião não se deu de modo pacífico. O grupo 

de espíritas científicos não aceitou a nova configuração e passou a reagir contra a situação. Sob 

a liderança de Angeli Torterolli, fundam a União Espírita de Propaganda no Brasil (UEPB). 
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Decididos a confrontar o segmento religioso e propagar a visão científica do espiritismo, 

iniciaram a divulgação de sua doutrina através de sessões espíritas “de um formato semelhante 

a um espetáculo” (CUNHA, 2015, p.48). Esta prática foi veementemente combatida pelos 

espíritas religiosos, pois “os espetáculos com apresentações teatrais, musicais, declamações ao 

ar livre, feriam as sensibilidades dos religiosos” (CUNHA, 2015, p. 49).  

Porém, por mais que os espiritistas da UEPB tentassem divulgar sua doutrina, após a 

criminalização do espiritismo torna tudo mais fácil para os religiosos, pois a laicização do 

Estado protegia qualquer forma de religião. Na batalha entre religião e ciência, a face religiosa 

do espiritismo sai vitoriosa. Assim, apesar do modelo original não ser este, no Brasil 

desenvolve-se o modelo de uma religião espírita. 

 

A REPERCUSSÃO DA NOVA RELIGIÃO: UMA PROPAGANDA CATÓLICA 

ANTIESPÍRITA.  

A pluralização das religiões no Brasil veio a se diversificar já durante a época 

republicana, quando vemos a entrada de diversos imigrantes, como judeus, japoneses e outros 

(ARRIBAS, 2009, p. 14). Essas formas de culto religioso iam de encontro com os pressupostos 

católicos e as divergências foram praticamente inevitáveis e espiritismo não ficou a parte. Essas 

religiões não se afirmaram no Brasil sem luta, apesar da liberação oficial e a hegemonia católica 

não aceitou as ameaças de “usurpação” de posição ante a sociedade.  

Frente a este contexto, essas novas religiões tiveram que se organizar de modo a criar 

oficialmente uma instituição e doutrinariamente. Acostumados a centralização do poderio 

religioso em suas mãos, desde a romanização no século XIX, a Igreja Católica brasileira se 

mostra intolerante a outras formas de religião. 

Este processo contava com um aliado poderoso. As novas religiões, assim como a Igreja 

Católica, utilizavam a imprensa para propagar suas doutrinas, e, não obstante, defender-se e 

atacar aqueles que de alguma maneira feriam suas crenças. É interessante destacar que o esforço 

da Igreja Católica em desmoralizar o Espiritismo chegou ao ponto de conseguir a 

criminalização da religião no primeiro Código Penal republicano. Neste ponto, os seguidores 

do espiritismo utilizaram da impressa para responder a altura seus agressores.  

A chegada do Espiritismo no Brasil foi recebida pela Igreja Católica de forma agressiva. 

Ela expôs os dogmas da nova religião como sendo contrários a igreja. Determinada a recuperar 
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seu espaço, o Catolicismo inicia uma disseminação de pressupostos morais ligados a si mesmo, 

e intensifica sua atuação em vários setores da sociedade, buscando cristianizar esses setores, 

inclusive os sistemas de ensino. Os espíritas foram acusados de hereges e a religião Espírita foi 

diretamente atrelada ao demônio. 

A luta do catolicismo contra essas religiões não servia somente para manter seu 

monopólio, mas mais afirmar a legitimidade de sua doutrina. As acusações de demonização 

ficaram cada vez mais desgastantes e o modelo católico, esgotado. A Igreja precisava de uma 

nova forma de abordagem. O caráter demoníaco foi sobrepujado pela “doença espírita”.  Porém, 

as constantes acusações, a poderosa propaganda ante espírita e as réplicas e tréplicas que se 

seguiam em diferentes meios de comunicação, ao invés de sujarem a imagem espírita, ajudaram 

a divulgar a nova doutrina. A Igreja Católica acaba por “conferir voz ao espiritismo, isto é, um 

espaço lídimo na disputa” (ARRIBAS, 2009, p.23).  

O Espiritismo foi ganhando cada vez mais espaço na sociedade e mais adeptos. Grande 

parte dos frequentadores de centros eram de camadas mais altas da sociedade, como médicos, 

advogados, engenheiros, etc. Cada vez mais observamos a expansão da nova religião. Com a 

grande propaganda proporcionada pela imprensa, a doutrina espírita se espalhou por grande 

parte do país e surgiram vários defensores ferrenhos da religião. A doutrina era espalhada 

através de romances e auto ajuda por médiuns de várias partes do país. A seguir, analisaremos 

os principais interlocutores de uma das maiores obras espíritas escrita pelo mais famoso 

médium brasileiro: Nosso Lar, de Chico Xavier.  

 

METODOLOGIA   

A metodologia proposta para este artigo se aproxima do paradigma indiciário de 

Ginzburg (1990). A pesquisa terá como fonte o livro “Nosso Lar”, psicografado por Chico 

Xavier, através do espírito de André Luís. Os diálogos serão selecionados a partir de elementos 

que destaquem a interlocução com segmentos religiosos e científicos. A partir daí, 

identificaremos algumas características da época, como o anticatolicismo, padrões morais, 

críticas a sociedade médica e a outras religiões, como o protestantismo. Levando em 

consideração as concepções de Laurence Bardin (2011), sobre análise de pesquisa, entendemos 

que esta consiste em entender as estruturas que estão por trás de fragmentos de mensagens, o 

que traz ao analista um esforço duplo: compreender o discurso, colocando-se no lugar do 

receptor e buscar outra significação para ela. Para Bardin (2011, p. 124), a análise de conteúdo 
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possui três fases que seguimos durante a realização deste artigo: a pré-análise, onde o 

pesquisador, tomando por base o conteúdo analisado, elabora hipóteses para uma interpretação 

posterior; exploração do material; tratamento das fontes, onde realizamos o diálogo 

propriamente dito com o material coletado e selecionado. O segundo passo será analisar cada 

diálogo entre os seguimentos, buscando uma interlocução direta ou não que remetam ao 

(anti)catolicismo, sociedade, científicos, outras religiões. A seleção dessas interlocuções foi 

crucial para a realização do trabalho.  

 

ANÁLISE DE DADOS 

A vida em Nosso Lar: Ensinamentos para uma vida plena. 

 

“Nosso Lar” é uma narrativa psicografada por Chico Xavier onde o espírito de André 

Luís, um médico, conta sobre sua jornada pós mortem, desde o umbral113 até a sua chegada na 

cidade de Nosso Lar. Durante as páginas que se seguem, percebemos em alguns diálogos a 

presença de interlocutores implícitos. Essas interlocuções representam críticas apontadas pelo 

médium através de André Luís aos segmentos religiosos, médico-científicos e, algumas vezes, 

a uma sociedade que se distancia da moral e dos preceitos cristãos. 

No início do livro, encontramos André Luís a sofrer no que ele chama de umbral. Um 

lugar obscuro, repleto de seres invisíveis, que o acusam de suicida,   sem comida ou água. 

 

"Suicida! Suicida! Criminoso! Infame!" - gritos assim, cercavam-me de todos 

os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Por vezes, enxergava-os 

de relance, escorregadios na treva espessa e, quando mAeu desespero atingia 

o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, 

esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me 

os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra.(LUÍS, André, 

1947, p.21) 

 

  

Ao ser resgatado do umbral por Clarêncio, um dos ministros de Nosso Lar, ele explica 

que os vícios praticados ainda em vida destroem o corpo e a alma, e aqueles que se entregam a 

tais práticas são considerados suicidas e culpados por suas próprias mortes. Além disso, a falta 

de atenção para com o próximo e o abandono de necessitados contribuía para a destruição do 

corpo espiritual. 
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A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos 

quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no freqüentemente à 

esfera dos seres doentes e inferiores [...]Todo o aparelho gástrico foi destruído 

à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem 

importância. Devoroulhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é 

incontestável [...]Na turma de oitenta enfermos a que devo assistência diária, 

cinqüenta e sete se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem, 

por aqui, os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente, que 

gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor, 

interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, 

experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente 

sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam 

chegar em extrema loucura? (LUÍS, André. 1947, p.21) 

 

Os espíritas sempre defendiam a tese de que seus livros, apesar de romances, traziam 

ensinamentos morais e éticos que, por se tratar de uma leitura não obrigatória, acabava por fazer 

com que seus leitores absorvessem esses ensinamentos de uma maneira prazerosa, e não por 

medo da condenação. Nos livros, aqueles que praticavam o mal ou eram praticantes de 

atividades viciosas sempre acabavam mal; dessa maneira o leitor entenderia que a moral e ética 

eram sempre os melhores caminhos. André Luis era displicente em ajudar a pessoas 

necessitadas e se entregava a bebidas alcoólicas e a gula, e por essa razão padeceu oito anos no 

umbral. 

Não desarraigando do padrão da época, encontramos elementos que identificamos como 

críticas a Igreja Romana, que, segundo acusações dos adeptos do Espiritismo, diferiam 

totalmente do verdadeiro cristianismo.  

 

É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar; no 

entanto, é indispensável nos colocarmos  em determinada posição receptiva, a 

fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete 

a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos 

que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. (LUÍS, André. 

1947, p.48) 

 

  Aqui encontramos uma crítica a doutrina católica baseada na penitência. O ato de 

penitência seria feito para a conciliação com Deus após um comportamento pecaminoso. Feito 

isto, os pecados estariam perdoados e a vida com Deus, restaurada. As rogativas serviam para 

medir o grau de seriedade dos pecados. A citação acima afirma que as rogativas não eram 

necessárias para que o Senhor nos amasse; Deus não precisaria de nossas penitências para 

conceder perdão, elas só serviriam a serviço de nós mesmo, quebrando, assim, uma das 

prerrogativas católicas. Além disso, encontramos críticas aqueles que e vangloriam de terem 
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praticado boas obras e feito caridade, porém, por dentro, estão cheios de preconceitos e se 

sentem superiores aos seus semelhantes. 

 

De grande distância. Fui, na Terra, meu filho, mulher de muito bons costumes; 

fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas, quem 

pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres 

monstruosos, que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio 

implorei a proteção dos Arcanjos Celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, 

conservaram-me enclausurada. Mas eu não perdia a esperança de ser libertada, 

de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para celebração de 

missas mensais por meu descanso. (LUÍS, André. 1947, 187) 
 

 

Os seres do umbral são chamados de demônios e os moradores de Nosso Lar, de anjos. 

A esperança de ser levada do “purgatório” para o céu não era perdida, pois deixou uma quantia 

em dinheiro para realização de missas em prol de seu descanso eterno. As indulgências eram 

práticas comuns da Igreja Católica, a quantia doada por um fiel era garantia de um “terreno no 

céu”. O trecho nos mostra que de nada adianta as missas, o dinheiro, e as obras vazias. Também 

não adiantaria a verbalidade de não houvesse ações.  

 

 Não somente a Igreja Católica, mas outro segmento religioso foi criticado na obra: o 

protestantismo. O catolicismo não foi o único a condenar as práticas do Espiritismo. Até hoje 

vemos a demonização da prática espíritas pelo protestantismo. A mediunidade, o diálogo com 

espíritos e outras práticas são acusadas de pactos demoníacos. Isto não deixou-se passar ileso. 

Os protestantes são acusados de esperarem em profundo sono a volta de seu Cristo para busca-

los. 

 

Estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos 

ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o 

Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo; ao invés de crerem na vida, 

no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a 

vitória do crime. (LUÍS, André. 1947, 150) 

  

 O protestante é descrito como um ser egoísta, que não aceitam o Senhor, por isto são 

chamados de crentes negativos. Por acreditarem que Jesus voltaria para busca-los e sua 

expectativa de vida era somente esta, esquecendo-se dos trabalhos a serem exercidos aqui na 

terra, entraram em sono profundo, de longos anos. 

 Ademais vemos a caracterização de um corpo médico- científico que era taxado de 

orgulhoso, preso ao negativismo da fé. O próprio André Luis confessa que fazia parte deste 

grupo que pertencera a sua geração. 
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Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-

se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do 

amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. (LUÍS, André. 1947, 23) 
 

Até mesmo os médicos que outrora haviam habitado em Nosso Lar eram acusados de 

mecanização ante a humanidade. Não era incomum encontrar médicos envolvidos em 

campanhas contra o espiritismo, pois viam a cura espiritual como forma de charlatanismo. Os 

debates seguiam nas academias e nos espaços sociais. O combate a medicina espírita foi 

ferrenho e a comunidade médica não media esforços para desmascarar o que achavam ser pura 

enganação. 

 

Neste período – e mesmo um pouco antes e um pouco depois dele – os 

argumentos médicos poderão ser encontrados em teses das faculdades de 

medicina, em debates nas suas entidades profissionais, em laudos médico-

legais, em denúncias de funcionários sanitários; assumirão às vezes a forma 

de “campanhas contra o espiritismo” e serão constantemente encaminhados a 

autoridades policiais e governamentais; criarão polêmicas com aqueles que 

assumem sua identidade de espíritas, entre os quais se incluem muitos 

médicos; finalmente, serão defendidos, reapropriados e reinterpretados por 

criminalistas, advogados, juízes, jornalistas, padres e pastores interessados 

pela mesma questão.(GIUMBELLI, 1997,34). 

 

Ademais, mostra o espiritismo como única saída para mudar a sociedade.  

 

O Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o Consolador da 

humanidade encarnada; mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma 

dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possuí "olhos de ver". 

Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a 

copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar 

coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. 

Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos 

crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, crêem mais na 

doença que na saúde, e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se, por lá, os 

espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros 

vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. (LUÍS, André. 

1947, 173) 

 

A grande dificuldade encontrada é que os novos adeptos traziam vícios de suas antigas 

religiões. Quem receber as dádivas, porém não querem trabalhar para obtê-las. São atingidos 

pela verdade do espiritismo, mas não conseguem pratica-la. Por isso, a esperança da 

humanidade é o espiritismo, porém acusa o ser humano de não buscar a totalidade desta 

esperança. O problema estaria no próprio homem e também nele sua solução. 

 

RESULTADOS 
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Como as demais obras espíritas da época, Nosso Lar possui configuração anti católica, 

demonstrando em diversas partes a discordância entre sua doutrina e a verdade cristã. Não 

obstante, seus interlocutores não se limitam apenas a um segmento religioso. O ataque abrange 

o protestantismo e a ciência médica, que por vezes é acusada de mecanização de desumanidade. 

A escrita de Nosso Lar pertence a um momento da história que destacava-se o romance como 

literatura e foi um marco editorial. A obra percorre o país inteiro e não poderia deixar de dar 

seu recado aqueles que criticavam sua doutrina. Entendemos, portanto, que apesar que querer 

propagar seus ensinamentos espíritas e morais, André Luis através de Chico Xavier aproveita 

o momento para contra atacar aqueles que demonizavam o Espiritismo. Muito além disso, 

mostrou que a verdadeira religião ia muito além de obras vazias e sem amor. Sem trabalho e 

dedicação ao próximo, nada valeria os sacrifícios na terra. 

 

CONCLUSÃO 

Os romances espíritas alcançaram grande parte do público leitor brasileiro, atraindo para 

si expectadores curiosos. Não somente pela doutrina em si, mas atraídos por algo tornado 

proibido pela Igreja Católica. Por mais que demonizassem a doutrina, o catolicismo acabou 

propagando o Espiritismo, através de aspectos ruins, segundo eles. Cada vez mais curiosos por 

este segmento novo que nascia no Brasil, o público começou a buscar de muitas maneiras 

conhece-lo.  

O livro “Nosso Lar” foi escrito na década de 1940 pelo médium Chico Xavier. A maior 

característica dos livros da época, destacando a batalha entre espíritas e católicos, era o ataque 

a doutrina católica, enfatizando que o catolicismo em muito diferia do verdadeiro cristianismo. 

Nos escritos de Xavier observamos essas mesmas características. Essa tradição de 

anticatoliquíssimo não foi rompida por ele. Ele abandonará a criminalização da doutrina 

católica no segundo momento de sua escrita, porém manterá elementos de oposição em seus 

escritos (CUNHA, 2015, 92). Não somente de cunho religioso, as interlocuções da obra em 

análise fazem suas críticas ao ramo médico-científico da sociedade, acusando-os de orgulho, 

falta de amor e fé. 
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RESUMO:  

O presente trabalho pretende discutir as relações entre corpo e espaço urbano na obra de 

Chico Buarque. Músicas como Geni e o Zepelim, Futuros Amantes, Pedro Pedreiro produzem 

imagens de espaços e tempos, partindo da relação da formação do universo urbano através dos 

corpos, considerando a cidade em si como um corpo, um organismo. 

Palavras-chave: Chico Buarque; corpo; cidade; subjetividade; ditatura militar. 

 

Das inúmeras cidades imagináveis, devem-se excluir aquelas em que os 

elementos se juntam sem um fio condutor, sem um código interno, uma 

perspectiva, um discurso. É uma cidade igual ao sonho: tudo 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. 

As cidades também acreditam ser obra da mente ou do acaso, mas nem um nem 

o outro bastam para sustentar as suas muralhas. De uma cidade não se 

aproveitam as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a resposta que dá às 

nossas perguntas. (Ítalo Calvino - As cidades Invisíveis)  

 

INTRODUÇÃO 

                                                           
114 Graduado em Licenciatura plena em História pela UFRN, pesquisa atualmente História da Arte e filosofia das 

imagens e integra a base de pesquisa Cartografias Contemporâneas, coordenada pelo Prof. Dr. Durval Muniz de 

Albuquerque Júnior. Email: henriquelucena1096@gmail.com  
115 Graduanda em Licenciatura em História pela UFRN, pesquisa atualmente as manifestações saudosistas em 

Chico Buarque e integra a base de pesquisa Cartografias Contemporâneas, coordenada pelo Prof. Dr. Durval Muniz 

de Albuquerque Júnior. Email: claraminervino@gmail.com  
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Francisco Buarque de Hollanda (Chico Buarque), compositor, dramaturgo, poeta e 

cantor, hoje considerado um dos maiores nomes da história da música popular brasileira, iniciou 

sua carreira como compositor em meados dos anos 1960,com uma música feita por encomenda 

para um musical chamado Balanço de Orfeu de 1964, a música foi Tem mais Samba. Chico 

inicia a sua produção em plena emergência do Regime Militar (1964-1985). Bastante conhecido 

por canções que evocam o eu lírico feminino, como também temas de protesto, críticas políticas 

e sociais, as produções de Chico assumiram, desde o início de sua carreira, o papel de condensar 

em seus corpos os devires de uma sociedade e seu(s) tempo(s), sendo sempre sintomas de várias 

temporalidades que se depositam em camadas em construções de personagens e espaços.  

Cantando a cidade - notadamente o Rio de Janeiro -, os amores, as frustrações, as fronteiras do 

universo imaginário se dilatam em Chico para que se projetam no mundo social, coletivo, 

fazendo do mundo real uma realidade musical116; as imagens que emergem das produções 

buarqueanas tocam o real, convocando uma série de sensações que estabelecem um diálogo 

sinestésico de afetações ao leitor ou ao ouvinte com o Eu buarqueano, um indivíduo, uma 

singularidade produzida pela modernidade, Chico é um burguês, um indivíduo atravessado por 

várias experiências que se depositaram em seu inconsciente, formado por deslocamentos 

característicos de uma sociedade burguesa, ser burguês é ser um sujeito transpassado por 

experiências de deslocamentos temporais e espaciais, é ser composto por camadas de 

experimentações bricoladas que juntas compõem o sujeito. Chico foi produzido pela classe 

média brasileira em um período de efervescências intelectuais e novas possibilidade de se 

pensar o mundo, que iam da Bossa Nova a Tropicália.  Seu pai Sérgio Buarque de Hollanda, 

foi notadamente um dos maiores pensadores brasileiros, reconhecido internacionalmente por 

sua erudição e perspicácia, em muito contribuiu para a formação intelectual do filho. Chico é 

essencialmente um ser cosmopolita, foi forjado intelectualmente na biblioteca paterna, em uma 

educação tradicional em escolas tanto no Brasil como na Itália, nas constantes mudanças, e 

viagens pela Europa que o ofício do pai exigia,117 possibilitando a Chico Buarque ser alguém 

estruturado sob influências não só de um único universo urbano, o Rio de Janeiro, sua cidade 

natal, mas também de inúmeras outras, tornando-o um sujeito flexível, com um acervo cultural 

heterogêneo e erudito, o que gera inúmeras possibilidades de relacionar-se com o mundo  e ao 

                                                           
116 Partimos aqui da diferença entre real e realidade, entendendo o real como o acontecimento em sua materialidade 

concreta, e a realidade como a narrativa posta sobre este acontecimento, ou seja, sua invenção historiográfica e 

literária.  
117 Informações retiradas de entrevista concedida por Chico Buarque ao documentário Chico: artista brasileiro, 

dirigido por Miguel Faria Jr., 2017. 
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mesmo tempo criar novos espaços e personagens, tendo como ferramentas o teatro, a literatura 

o cinema.  

Chico Buarque captura o tema da cidade e seus lugares para narrar histórias e a partir 

delas expressar críticas sociais determinadas pelos momentos históricos de suas produções. Em 

1971, Chico lança o álbum Construção, composto no período seu retorno da Itália. Na canção 

que nomeia o disco, narra-se o itinerário quase existencial de um (pedro) pedreiro que num dia 

pretensamente comum de trabalho, cai da construção e despedaça-se. Optamos por essa canção, 

para além de sua grandiosidade musical, por manifestar devires contra a sociedade capitalista 

em plena emergência do milagre econômico brasileiro. Construção é resultado de afetos 

recebidos por Chico que se materializam linguisticamente no papel, sendo essa linguagem 

mediação entre o artista e o meio. Chico Buarque esclarece, que a canção foi produzida, não a 

partir de uma intencionalidade social, mas intuitivamente, de maneira que o seu resultado diz 

respeito mais a emoção do que à preocupação com o significado: “a vivência dá a carga oposta 

à solidão e vem da solidariedade - é o conteúdo social. Mas trata-se de uma coisa intuitiva, não 

intencional: faz parte da minha formação”.118 Nesse sentido, a dimensão social toma existência 

através da linguagem. Adorno, sobre as relações da sociedade e as produções artísticas afirma 

que “uma corrente coletiva subterrânea funda toda a lírica individual”.119 

Já em 1978 Chico compõe a canção Geni e o Zepelim, que integra a peça Ópera do 

Malandro, dirigida Luís Antônio Martinez Corrêa. Na peça, o autor procurou fazer uma crítica 

ao contexto social do final dos anos 70, bem como esboçando uma crítica à modernidade, como 

já havia apresentado em outras obras anteriores. Em ambas as canções, percebemos a produção 

de imagens de espaços e tempos, partindo da relação da formação do universo urbano através 

dos corpos, considerando a cidade em si como um corpo, um organismo. A cidade como lugar 

de disciplinarização de seus habitantes ao mesmo tempo intensificando as relações sociais e os 

afetos desterritorializantes e desterritorializados, produzindo corpos marginalizados, tais como 

Geni e o operário, que representam corpos rejeitados e ao mesmo tempo necessários a 

modernidade dos anos 70.  

Chico possui uma habilidade interessante de se deslocar de sua terra natal, o que faz 

com que este tenha a capacidade de narrar o mundo através de camadas temporais de seu próprio 

                                                           
118 Entrevista concedida a Judith Patarra, Status, 1973. 
119 ADORNO, Theodore W. “Discurso sobre Lírica y Sociedad”. In: Notas de Literatura. Barcelona: Ariel, 1962. 

Citado por BEZERRA DE MENEZES, Adélia. Desenho mágico: poesia e política em Chico Buarque. São Paulo: 

Editora HUCITEC, 1982. 
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inconsciente, de suas experiências, usando signos já constituídos ou até inventados por ele 

mesmo, signos que ganham vida através da linguagem literária, usada como ferramenta para 

descrever os lugares por onde passou, as pessoas que conheceu e os afetos que lhe atravessaram. 

Sujeito que se veste pelos fluxos das cidades, a urbanidade de Chico Buarque se relaciona com 

o sujeito viajante que se constituiu gradualmente durante sua formação. Esse corpo que desenha 

seu itinerário pelas cidades e seus habitantes, recebe intensidades120 culturais, sociais e 

subjetivas que deixam marcas, rastros de sobreposição de culturas que se manifestam em sua 

arte. O exercício da experiência em cidades que lhe seriam “estranhas” faz com que o encontro 

com o novo sirva de meio de compreensão de experiências passadas, uma vez que a cada novo 

encontro, novo afeto recebido, o passado do indivíduo viajante se modifica, se ressignifica, 

desloca-se; a medida que o mundo vai sendo experienciado pelo artista, novas formas de 

compreender seu “passado” e seus territórios vão emergindo, o mapa inconstante da vida vai 

ganhando novas fronteiras e consequentemente, novas linhas de fuga: quanto mais se perdia 

em bairros desconhecidos de cidades distantes, melhor compreendia as cidades que havia 

atravessado para chegar até lá. Sendo o eu sempre ressignificado pela experiência anacrônica 

do novo, assim os territórios solidificados por Chico vão ganhando camadas outras de 

significação. Assim como o Marco Polo de Ítalo Calvino, personagem com um passado que 

mudava à medida que ele prosseguia sua viagem, porque o passado do viajante muda de acordo 

com o itinerário realizado, a sobrevivência da experiência anacrônica em Chico fez com que, 

mesmo ligado sempre ao útero do Rio de Janeiro e suas brasilidades, este condense a capacidade 

de transportar para linguagem as marcas deixadas no corpo vibrátil121 do artista.  

A década de 1970 vive a emergência do milagre econômico, da construção civil, das 

indústrias de base, na infraestrutura de estradas, pontes e portos que se projetam, não apenas da 

macropolítica da vida humana, mas também na formação subjetiva maquínica dos sujeitos. O 

milagre econômico foi o grande discurso do regime, e foi com ele que as torturas, 

desaparecimentos e execuções foram justificados, omitidos, ignorados. Em nome de um projeto 

de desenvolvimento tacanho e sem reflexão de seus impactos sociais e ambientais, parte da 

                                                           
120 Por intensidades se pode entender como os fluxos de subjetividades que atravessam o indivíduo, todas as 

afecções que se exercem na relação entre sujeito e meio social, em grande medida baseado na utilização que 

Deleuze e Guattari fazem do termo.  
121 Pode se pensar o corpo vibrátil como a dimensão da sensibilidade corpórea que ‘percebe’ as intensidades, os 

afetos, que estão para além da significação, aqueles fluxos que não podem ser capturados pela racionalidade, 

apenas pelo inconsciência do corpo. Dentro dessa perspectiva, o olho vibrátil é aquele que vê o que está para além 

da representação. Nesse sentido, ver: ROLNIK, Suely. Cartografias Sentimentais: transformações 

contemporâneas do desejo.2.ed. Rio Grande do Sul: Editora da UFRGS, 2014. 
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sociedade brasileira foi amordaçada,  pendurada no pau de arara, afogada em sangue e sufocada 

pelo odor da pele queimada pelos choque elétricos. O milagre econômico, alardeado pela mídia, 

pelas propagandas de consumo, pela fabricação de heróis como os jogadores de futebol, 

símbolos de virilidade, persistência do brasileiro, seus corpos fortes, saudáveis eram 

emblemáticos para o uso do regime, em contradição aos corpos doentes, contaminados pela 

lascívia da pobreza, dos questionamentos a perfeição do regime, das novas maneiras de pensar 

a arte como o Cinema Novo ou o Tropicalismo. O Brasil de 1970 exige a criação de padrões 

comportamentais e consequentemente de corpos que não ferissem a estética burguesa da classe 

média tão sensível às mudanças, mesmo aquelas gerenciadas por ela mesma, como o operário, 

corpo do progresso, da ordem, da economia de mercado com suas especializações. Sendo assim, 

Geni e o Zepelim e Construção são sintomas dos desejos e das frustrações sociais que 

atravessam, tocam a subjetividade do compositor, e essa passagem vem a tona através da 

música, sendo estas, portanto, manifestações do mundo real e ao mesmo tempo da imaginação 

que produz suas próprias realidades.  

Nesse sentido, é objetivo deste trabalho refletir sobre como estas canções e este 

compositor manifestam-se artisticamente através da captura do acontecimento que se coloca a 

frente do artista, que o convoca subjetivamente a contá-lo, narrar suas singularidades, significá-

lo, atribuir-lhe visibilidade e dizibilidades. Discutiremos sobre como Chico pensou e sentiu 

estes acontecimentos e como essas sensibilidades são capturadas pelo artista e transformadas 

em arte. Porém esta captura não é do âmbito da dominação estrita, da tentativa de controlar, de 

dar ordem a estes elementos, domá-los, mas sim para iluminá-los, projetá-los nos cenários, 

produzi-los como sujeitos. Estando sempre em fluxo, a cidade intensifica os afetos, e o corpo 

do artista recebe estes afetos e reage a eles de formas particulares, extraindo, através da arte, as 

singularidades e devires de uma época. Tais produções artísticas manifestam122 , dessa maneira, 

a forma como o artista recebeu determinados fluxos socioculturais em vigor e como este os 

coloca em iluminação através da música. Sendo um compositor fundamentalmente urbano, 

                                                           
122 Georges Didi-Huberman aponta para a diferença entre a demonstração (demonstration) e manifestação 

(manifeste/manifesté), uma vez que a demonstração é apenas do campo da representação, e manifeste diz respeito 

a aquilo que vem a tona, que é iluminado, manifesta-se contra a ordem. No latim manus festus significa o indivíduo 

que é tomado pela mão, pego em flagrante, aquele indivíduo que atua contra a regra, que comete uma espécie de 

crime. Portanto, manifestação significa, em contraposição à representação, aquilo que se descobre, que se expõe 

(exposé) de forma visível e transgressora como uma exclamação do desejo contra a ordem. Para mais, ver 

Conferência de Georges Didi-Huberman no Sesc São Paulo para lançamento do livro “Levantes”, em 13 de 

Outubro de 2017. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=V5hGcbfPL5s&t=983s . 

https://www.youtube.com/watch?v=V5hGcbfPL5s&t=983s
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Chico coloca-se como capaz de condensar as emergências de um momento histórico marcado 

pela repressão e pelas ambições econômicas e políticas do regime civil-militar brasileiro.  

 

O CORPO QUE CAI: Construção e a vitalidade do nada123  

Temam menos a morte e mais a vida insuficiente. (Bertolt Brecht)  

Essas questões ficam bastante evidentes em Construção, quando Chico elabora o espaço 

da construção civil e do operário, símbolos do progresso, da modernidade, da execução da 

cidade como elemento de civilização entendida aqui como tecnologia, vitória do homem sobre 

a natureza, de afirmação de si pela modificação do espaço como uma fala de verdade pelo que 

se ver ao olhar para cima, da mesma maneira que assim Icaro o fez, a necessidade de atingir o 

alto, o isolamento dos deuses, assim pensa a burguesia, que em seu isolamento estabelece seus 

diferencias sociais. O operário, assim como o operário de Brecht, é negligenciado, desaparece 

mesmo durante a feitura do edifício, o que Chico faz é chamar atenção para ele, para seu corpo.  

Pensar a cidade de Geni e do operário, é pensar uma cidade composta por sensações, 

comportamentos e corpos. Existem interrupções em “construção” que são anti-modernidade, ao 

mesmo tempo que o corpo do operário é instituído como um autômato, dando a ideia de rigidez, 

repetição, ausência de reflexão, também o é instituído pelos afetos, pela esperança, pela fluidez. 

O comportamento do operário é de resistência, seu suicídio estanca a fluidez do tráfico, um dos 

símbolos da modernidade. O operário tem seus “olhos embotados de cimento e tráfego” mas 

resiste ao automatismo de sua função, ele sonha construindo possibilidades oníricas em que a 

possibilidade é a regra. O tempo e o espaço podem ser condensados em uma procela de imagens. 

O feijão e o arroz, come como se fosse um príncipe, ele tropeça no céu, ele é náufrago, ele é  

pássaro, marido, pai, príncipe e máquina, por si só o operário é heterotópico. Seu corpo é sólido 

e fluido.  Mas máquinas não sonham, é ai que esta a última resistência espacial a alienação 

capitalista. Ironicamente ele agradece a  permissão para viver, as concessões do sistema, o 

direito a se drogar com a cachaça, a fumaça a cheirar e ate as moscas que comem os cadáveres 

vivos dos operários que despencam dos andaimes sem serem percebidos. Ninguém se importa, 

ninguém percebe, até que ele agoniza no passeio público, que ele cai no lugar do espetáculo, 

                                                           
123 Referência ao filme "Corpo que cai" de Alfred Hitchcock, de 1958. 
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que interrompe o fluxo da modernidade, do trânsito. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas, 

que cresceram com a força de pedreiros suicidas.124 

O corpo do operário buarqueano é submetido a uma série de ordens sociais invisíveis, a 

medida que este é condicionado, pela realidade histórica, à está onde está, comportar-se como 

tal, ser quem é. Há como uma paisagem invisível que condiciona a paisagem visível. Território 

subjetivo, mentalidade, inconsciente coletivo. Este corpo operário é construído como tal a partir 

da ideia do corpo que trabalha, que serve, corpo controlado, corpo exigido pelo regime e suas 

obsessões de progresso. Este corpo é o corpo controlado pelo “novo” poder soberano, pelo 

Estado, pelas instituições sociais. O que há no corpo-operário é um sintoma da captura da vida 

pelas instituições, uma relação de biopolítica, ou seja, um cálculo que o poder faz sobre a vida, 

vida que passa pela estratégia institucional a fim de que se discipline, se controle. Michel 

Foucault125 desenvolve o conceito de biopolítica atentando para ideia de que com o advento da 

modernidade, o direito de matar é substituído pelo direito à vida, direito ao controle sobre essa 

vida. Não se trata mais de ter ou não o advento legal de retirar a vida, mas sim, agora, o poder 

diz respeito a formas de controle da vida. O fazer morrer e deixar viver é substituído pelo deixar 

viver e fazer morrer. A morte, antes tida como mecanismo da máquina de guerra do Estado, 

agora se mostra como limitação do poder. Até fins do século XVII, o poder era um exercício 

negativo sobre a vida, limitativo, restritivo. Com o advento da modernidade e de uma série de 

transformações políticas, sociais e econômicas, o poder passou a se preocupar em intensificar 

a vida a seu favor, dá a vida humana uma canalização, uma organização social; a estratégia, 

portanto, é intensificar a vida-capital126 ao invés de exigir a morte. É com essa modernidade 

que se inventam várias instituições que se preocupam em gerir a vida, tais como as prisões, os 

manicômios, os hospitais. 

O que se percebe na produção imagética de Construção é a iluminação do que Giorgio 

Agambem127 chamou de vida nua, (sobre)vida. Essa sobrevida é a permanência do controle 

sobre os sujeitos, o que faz com que esses corpos não vivam enquanto potências, mas apenas 

                                                           
124 Referência a música A Cidade de Chico Science e Nação Zumbi, que integra o primeiro álbum do grupo,  Da 

lama ao caos, de 1994. 
125 Para mais, ver: FOUCAULT, Michel. Direito de morte e poder sobre a vida. In:___________ História da 

sexualidade I: vontade de saber. 8.ed. Rio de Janeiro: Graal. 
126 Peter Pál Pelbart desenvolve a ideia de vida-capital como aquela vida que é apropriada pelo capitalismo, pelas 

relações econômicas, capturadas pelo Estado, subjetividades condicionadas a servir. Nesse sentido, ver:  PÁL 

PELBART, Peter. Vida capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2003.  
127 AGAMBEM, George. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. 2.Ed.Minas Gerais: Editora da UFMG, 

2010. 
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sobrevivam. Para Agambem, assim como o faz Chico, o corpo-sobrevivente é aquele corpo que 

foi absolutamente capturado pelo poder, pelas formas de controle da vida, corpo desprovido de 

vontade, de potência, de desejo. De vontade de potência, como nos alertou Nietzsche.  

Gilles Deleuze nos chamará atenção para o fato de que ao poder sobre a vida (biopoder) 

deve corresponder o poder da vida (biopotência), a medida que toda e qualquer vida carrega 

consigo uma potência política, capaz de vir a tona, manifestar-se. Na canção, há um 

agenciamento - que a princípio poderia se encarar como impensável - entre elementos fluxos e 

elementos fixos, o automático e o espontâneo, o fluxo e o maquínico. Ao mesmo tempo que o 

corpo-operário coloca-se como autômato, este também põe-se como líquido, fluido; como se 

retirar-se do sacrifício a capacidade de sonhar, de criar, de outrar-se. A todo tempo o mesmo 

personagem é máquina, tijolo, cimento, mas também é pássaro e bêbado. A medida que tem 

sua vida capturada pela ordem, a morte se estabelece como uma forma de resistência, a medida 

que é nela que o poder soberano se elimina, de dissolve. Retomando Agambem e Deleuze, o 

corpo que vive é o corpo que resiste, só há possibilidade de exercício da vida enquanto houver 

resistência; considerando que toda resistência parte ontologicamente do corpo, o operário 

produz um fora a medida que retoma o controle sobre sua própria vida, decide até onde levar 

sua existência. O suicídio, ao invés da simples aniquilação de si, coloca-se como um devir, um 

tornar-se outro; o operário se desorganiza, garante a si mesmo o direito de, ao mesmo tempo, 

esvaziar e preencher sua vida. Devém o vazio. Direito ao nada, a ser nada. A morte é a linha de 

fuga, a contemplação do inútil. 

O que o milagre econômico produz é um corpo organizado a seu favor, corpo da ordem, 

subjetividade da ordem. Ao flutuar, beber, sorrir, o operário desfaz a organização do seu corpo, 

desfaz a si mesmo, desloca os rumos da história. O que se estabelece é a produção de um corpo 

sem função, sem utilidade social, corpo que se preenche em sua pura existência enquanto corpo, 

que basta a si mesmo, corpo-sem-órgãos128. Essa (des)organização é um impulso, um exercício 

de descolamento, de criação. A morte se transforma em arte. Morte que dá vida, intensifica. O 

operário dançou e gargalhou como se ouvisse música, essa é sua potência, sua biopotência, pois 

                                                           
128 O CsO pode ser entendido como o corpo sem função, sem organização, sem ordenamento. Para além de um 

conceito, o CsO seria um impulso, um exercício do plano do inconsciente, à medida que quando se tem consciência 

do corpo-sem-órgãos já não é mais corpo-sem-órgãos. Partimos da utilização e produção que Deleuze e Guatarri 

fazem do termo.  
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aqui quem fala não é mais a racionalidade, é o corpo que grita, vibra, flutua. O riso é um rosto 

desterritorializado e o corpo-sem-órgãos é o corpo que dança. 129 

A condensação de elementos contrários superpostos dialeticamente130 é utilizada por 

Chico para produzir um novo discurso, novas imagens que se pretendam críticas; a medida que 

esta sobreposição permite o olhar crítico sobre a situação do personagem, Chico abre uma fenda 

no céu da história manifestando a possibilidade da produção de novas constelações, novos 

horizontes, novos discursos, novas visibilidades e dizibilidades. Sendo assim, Construção não 

se resume a ser apenas uma canção de protesto, uma manifestação contra ordem estabelecida, 

contra a censura estética, política e social. Ela é, acima de tudo, uma homenagem a vida.  

A MULTIDÃO VAI ESTAR É SEDUZIDA: Geni e a anti-modernidade 

 Então tá, somos modernos, e agora?                                                              

( Luís Werneck - Prefácio à Ópera do Malandro) 

Em Geni e o Zepelim, Chico trata de personagens produzidos por momentos históricos 

diferentes, mas sobre o qual se percebe a permanência de elementos semelhantes, tais como as 

restrições aos direitos individuais, a ideia de progresso e o desenvolvimento urbano. São 

momentos históricos em que há uma transferência populacional e de eixo de poder do campo 

para a cidade, de certa maneira o autoritarismo é justificado pelo progresso, pela necessidade 

de interferência do Estado na economia e na sociedade. Geni e o Zepelim é uma canção feita 

para Genival, um dos personagens centrais da Ópera do Malandro, uma das principais 

produções teatrais brasileiras. A obra de chico se passa durante o Estado Novo (1937-1945), 

mais especificamente durante a Segunda Guerra (1939-1945), contextualizando um Brasil 

urbano, um Brasil da prostituição, da corrupção e do patrimonialismo, seus personagens são 

indivíduos da contradição social e econômica pregado pelo discurso estadonovista. São 

contrabandistas, prostitutas e malandros, indivíduos do antiprogresso, da antimoralidade 

burguesa. Contudo não podemos esquecer que Chico Buarque escreve durante o regime civil 

militar(1964-1985), possuindo este, elementos bastante semelhantes ao Estado Novo, como 

autoritarismo, industrialismo e nacionalismo. São momentos históricos que se percebe uma 

grande apologia ao trabalho, ao progresso e ao desenvolvimento da nação. O Estado brasileiro 

                                                           
129 Para mais, ver: DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Félix. Como criar para si um corpo-sem-órgãos. 

In:_______________ Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Editora 34, 2017.  
130 Utilizamos aqui o conceito benjaminiano, que, ao contrário da dialética hegeliana, permanece sempre em 

suspensão, a medida que a produção da imagem dialética não resolve a ambiguidade, mas as potencializa 

produzindo novas imagens dialéticas. 
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se utiliza de vários meios para estabelecer uma imagética, ligando o trabalho a nacionalidade 

brasileira, o DIP( Departamento de Imprensa e Propaganda) foi um dos meios mais eficientes 

dessa construção, sendo criado por Getúlio Vargas em 1937, também opera durante o regime 

Civil Militar. Portanto a Ópera do Malandro e consequentemente  Geni e o Zepelim vivem em 

duas épocas distintas, mas que se relacionam, se entrelaçam, estabelecendo uma ponte temporal 

entre dois Brasis, o dos anos de 1940 e dos anos de 1970, quando a obra foi escrita, evidenciando 

as sobrevivências, as continuidades, as manutenções que compõem a história brasileira do 

século XX. Chico crítica a modernidade a partir do corpo e da cidade. No corpo, Genivaldo é 

Geni, travesti, prostituta, receptador de contrabando, traidor de Max, seu patrão, contrabandista 

e personificação do malandro, da astúcia, da malandragem e da enganação. Na cidade chico 

estabelece a constituição de espaços da modernidade, mas ao mesmo tempo contrários a ela. 

São prostíbulos, celas de prisão, recantos escurecidos em uma cartografia do proibido e por isso 

mesmo desejados, a proibição existe pela transgressão, se deseja o que não se tem e se projeta 

no que não se tem o poder de ter, de consumir, de possuir. São corpos e lugares onde o interdito 

é momentaneamente suspenso, são lugares erguidos pela miséria do ser humano, pela pobreza, 

pela hipocrisia burguesa do esquecimento daqueles que não se configuram pela estética 

burguesa, os que são invisibilizados pela sociedade, que ao mesmo tempo os consomem e os 

constroem, consomem seus corpos, que se tornam campos de violência, de catarse das 

frustrações, dos interditos, assim nasce Geni, corpo produzido pelo pelo proibido e desejado ao 

mesmo tempo, corpo produzido para ser apedrejado, cuspido, agredido assumindo uma 

identidade diferente do operário de Construção, uma vez que comporta em si mesma duas 

concepções ambíguas de corpo: o masculino e o feminino, seu corpo é fluido, nasce de uma 

contradição civilizacional entre o interdito e a transgressão, nasce da suspensão da liberdade 

sexual.  

Geni sabe como a sociedade a percebe e é incapaz de modificar sua situação, uma vez 

que foi a própria sociedade que a construiu, projetado em seu corpo um campo de violência e 

desprezo. Geni então narra sua própria história, se constituindo de vítima a heroína, em seus 

gestos, uma infinidades de estereótipos ligados ao interdito, a proibição da liberdade sexual, 

sendo esta imoral e relacionada ao anti trabalho,  mas ao mesmo tempo é do desejo a 

transgressão que o erotismo nasce, das relações entre o interdito e a transgressão. Geni é 

erotismo, é o desejo do proibido socialmente, o desejo a transgressão, o desejo da liberdade 

sexual limitada pela estrutura social, o corpo de Geni torna-se assim palco para as encenações 
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grotescas da burguesia que o usa para a catarse  das frustrações de sua sociedade recalcada, por 

isso se “joga pedra em geni”, como nas adúlteras do antigo testamento, se “ atira bosta” em 

Geni, se joga excremento naquela que salva a cidade, se deprecia a imagem daquela que é 

colocada em sacrifício para satisfazer, as necessidades do capital, da Igreja e do Estado, da 

modernidade, em fim. O corpo de Geni é “feito para apanhar, para cuspir”, para os desprezados, 

invisíveis e abandonados, “do negro torto, dos cegos, dos retirantes, dos doentes e até mesmo 

das viúvas sem por vir”, são aqueles que não produzem, que vivem da caridade do Estado, e da 

sociedade que os alimenta muito mais pelo medo da rebelião do que pela ajuda do 

reengajamento social,  mas no momento em que a cidade está para ser varrida por suas próprias 

iniquidades, Geni então torna-se sagrada, sendo a única que pode redimir a cidade, que pode 

purgar os seus pecados e “em romaria a cidade” busca a ajuda da desprezada que será colocada 

em holocausto, ao deus da modernidade personificado em um senhor da guerra, um capitão e 

seu dirigível, que em uma imagem apocalíptica vem aniquilar a cidade e seus símbolos de 

poder. O zepelim é ciência, é tecnologia, é barbárie, é a contradição por excelência da 

modernidade, é a lembrança do mito do progresso constante, ilimitado. O zepelim é uma 

lembrança que vem dos céus, vem do alto, “entre as nuvens” mostrando a ciência como uma 

ferramenta prateada, assim como o dirigível, o é. O dirigível é aniquilamento em potência, em 

iminência da própria civilização. Potência não é a excussão, é o poder de fazer, é a energia para 

o deslocamento, é o zepelim “pairando entre os edifícios, com dois mil canhões assim”, orifícios 

que a prostituição se faz, se executa e se consome.             

Nesse sentido, concluímos este ensaio atentando para capacidade da arte de manifestar 

os traços do inconsciente individual e coletivo, de dissolver as regras sociais, políticas e 

estéticas. É na arte que depositamos frustrações, angústias e anseios que nos atravessam e que 

manifestamos socialmente. Nas canções analisadas aqui, Chico Buarque escova a realidade à 

contrapelo, chama atenção para as produções urbanas e seus agentes. Geni e Construção são 

uma leitura do mundo, Chico é leitor dos livros, mas também das avenidas, dos sons, dos 

corpos, dos odores, assim ele constrói o seu espaço. Ver é espacializar-se. É estabelecer-se 

enquanto sujeito urbano, na tentativa de apropriar-se afetivamente dos espaços. A música é o 

lugar onde ele se (re)configura, onde constrói a si mesmo a partir da capacidade de outrar-se, 

de sair de si, de se reinventar. Georges Didi-Huberman já nos atentava para incrível habilidade 

do artista de ser um sujeito que renasce; é a mente do artista que, através da imaginação, cria o 

saber das coisas desconhecidas.       
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Chico não só canta os operários e travestis, ele se torna, devém. Sua música é 

materialidade, profanação.  São um relato de si e do mundo. Drummond nos chamou a atenção 

para necessidade dos poetas de se relatarem, fazendo de si mesmo um poema; por isso gosto de 

tanto de me contar, por isso me grito, por isso me dispo, por isso vou aos jornais, me exponho 

cruamente nas livrarias, preciso de todos. Chico condensa nele mesmo sintomas de sua rejeição 

a modernidade, seus saudosismos e sua capacidade de reinventar, de renascer, de se 

desterritorializar. Geni e Construção são passagens para outros lugares, dão ao ouvinte a 

possibilidade de habitar espaços imaginários, cada leitura configura uma nova interpretação; 

são sons que ecoam nas eternidades da história, que são lidos e ditos de formas diferentes, 

afinal, essa é sua potência, potência de permanecer pela diferença, eternizar-se na 

ressignificação potência de existir. Por seres tão inventivo, e pareceres contínuo. 

Mesmo que condiremos que nenhuma manifestação da arte é reprodução absoluta da 

realidade, a medida que o real seja irreproduzível, entendemos que é ai que está a vitalidade, a 

potência. Há sempre mais, há sempre algo que transborda, que não é capturado, algo que a 

linguagem é incapaz de narrar. Esse excesso é o que desloca, fratura a linguagem. A vida é, 

ontologicamente, aquilo que excede tudo que se possa dizer sobre ela.  A arte é a busca por esse 

excesso, essa vitalidade que está para além do falar, mas é da ordem do sentir. A arte é que 

rearranja não só palavras, mas também corpos, peles; a arte é o arrepio. Por fim, que a partir 

dessa reflexão nosso olhar possa se colorir e se direcionar aos espaços sombreados das 

narrativas históricas, aos sujeitos descorporificados dos espaços urbanos, a aquilo que está por 

trás, aos invisibilizados das grandes metrópoles, paisagens invisíveis que condicionam a 

paisagem visível.  
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REFLEXÕES SOBRE HISTÓRIA DA SAÚDE: DESAFIOS TEÓRICOS-

METODOLÓGICOS E O SURGIMENTO DA SAÚDE EM UMA DIMENSÃO 

PÚBLICA 

Avohanne Isabelle Costa de Araújo131 

 

RESUMO: 

Este artigo pretende analisar sobre o porquê e a importância de se estudar saúde na história, 

apontando os desafios e as abordagens que podem surgir a partir desse viés historiográfico. 

Além disso, objetivamos localizar, na história, quando a dimensão pública começa a aparecer 

e a estar atrelada a saúde, considerando a relação pública e privada e as mudanças sociais 

ocasionadas a partir deste aspecto, tendo como ponto de partida o século XIX. Para pensar a 

importância de se estudar saúde na história, trabalharemos com BERRIDGE (1999), 

HUISMAN; WARNER (2004) e REVERBY; ROSNER (2004) e para refletirmos sobre o 

surgimento de saúde pública, vamos evocar autores como ROSEN (1994), PORTER (1999) e 

TOMES (1990). 

Palavras-chave: Saúde Pública; História da Saúde; Século XIX. 

 

ABSTRACT: 

This article intends to analyze the reason and importance of studying health in history, pointing 

out the challenges and approaches that may arise from this historiographic bias. In addition, we 

aim to locate, in history, when the public dimension begins to appear and be linked to health, 

considering the public and private relationship and the social changes occasioned from this 

aspect, starting from the nineteenth century. To think about the importance of studying health 

in history, we will work with BERRIDGE (1999), HUISMAN; WARNER and REVERBY 

(2004); ROSNER (2004) and to reflect on the emergence of public health, we will evoke authors 

such as ROSEN (1994), PORTER (1999) and TOMES (1990). 

Keyword: Public Health; History of Health; XIX Century. 
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No processo de escrita da dissertação,132 uma das reflexões que fazíamos era pensar a 

saúde ou o termo saúde pública no século XIX, em virtude da frequência com que elas 

apareciam na documentação administrativa desse período. Por vezes, no lugar de saúde pública, 

os Presidentes de Província do Rio Grande do Norte, em seus relatórios, nomeavam àquela 

sessão de salubridade pública. Essa outra denominação nos levava aos seguintes 

questionamentos: essas autoridades provinciais viam ambas as expressões como sinônimos? O 

que para essas autoridades era considerado saúde pública? E por fim, podemos pensar em uma 

ideia de saúde pública para o século XIX?  

No intuito de tentar, pelo menos, responder a tantas questões, levamos essas 

inquietações para a introdução de Curar, fiscalizar e sanear: as ações médico-sanitárias no 

espaço público da Cidade do Natal, e nela fizemos uma pequena reflexão, na qual a saúde 

também pode ser objeto de estudo do historiador “na medida em que se pode traçar a trajetória 

das instituições que fazem parte da saúde pública, os saberes envolvidos, o exercício médico e 

farmacêutico, os períodos epidêmicos e que, portanto, a trajetória da saúde pública é histórica” 

(ARAÚJO, 2015: p. 11). Essa discussão pode parecer muito óbvia e elementar, mas no período 

de escrita da dissertação, esse debate ainda não estava esclarecido para nós e sentíamos a 

necessidade de amadurecer nossos argumentos a respeito disso.  

A partir dessa demanda e, no intuito de ampliarmos o conhecimento para além da 

elementar concepção que tínhamos de saúde pública no mestrado, pretendemos com este artigo 

analisar a importância e os desafios de estudar história da saúde e da medicina e, atrelada a essa 

discussão, refletir sobre a concepção de saúde pública no século XIX, enfocando a atuação 

estatal neste período, as políticas advindas dessa ação e a relação pública e privada.  

Acreditamos que, ao entendermos os desafios teórico-metodológicos e o próprio 

conceito de saúde pública nos ajudam refletir sobre a relevância acadêmica que a história da 

saúde nos proporciona, principalmente pensando na relação sociedade e saúde, doença, 

políticas públicas e as mudanças ocasionadas pelas ações estatais.  

 

                                                           
132 No mestrado, a problemática que nos dedicamos na dissertação foi pensar de que maneira as ações médico-

sanitárias contribuíram com as transformações no espaço público da Cidade do Natal e o recorte temporal foi a 

segunda metade do século XIX. Na introdução, fizemos uma pequena reflexão acerca da saúde pública da 

Província do Rio Grande do Norte neste período.    
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DESAFIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS NA HISTÓRIA DA SAÚDE E HISTÓRIA 

DA MEDICINA 

Ao lermos textos sobre a importância de estudar saúde e medicina na história, é 

perceptível que os historiadores enfrentaram/enfrentam alguns desafios, levando em 

consideração que já havia uma produção escrita pelos médicos. Antes de pensarmos uma 

história social da medicina para além dos “grandes médicos e seus livros” (REVERBY; 

ROSNER, 2004: p. 168), aquela escrita seguia uma tradição, na qual a história tinha o propósito 

de legitimar as ações dos médicos e suas descobertas, como se tivesse a função de perpetuar a 

memória,133 muito ligada a uma perspectiva linear.  

Assim, é importante enfatizar que, ao ganhar relevância no âmbito da história, houve 

grandes tensões no sentido de quem deveria escrever a história da medicina e o que poderia ser 

escrito. Essa noção de quem tem a capacidade de se dedicar a uma história médica parece estar 

resolvida, como Huisman e Warner argumentam. O que ainda persiste é uma “divergência sobre 

quais histórias merecem ser contadas, sobre o que podem e devem ser feitas, e sobre o que 

constitui uma história médica significativa” (HUISMAN; WARNER, 2004: p. 3). 

No que diz respeito aos objetos de estudos que a história da medicina deveria se 

debruçar, é importante destacar que, mesmo em meio a uma tradição historiográfica, cuja a 

prática clínica e o médico eram considerados o campo de estudos da história da medicina 

(REVERBY; ROSNER, 2004: p. 173), nos anos 1960 já existia historiadores da medicina que 

se preocupavam em inserir os debates sobre história social.134 

Ao mencionarem os desafios de se trabalhar uma história social da medicina, 

REVERBY e ROSNER nos mostram que, na década de 1970, quando propuseram discutir 

sobre gênero, raça, classe, muito pautados nos direitos civis e nos movimentos sociais deste 

período, a criação desse novo campo dentro da história da medicina foi encarada de maneira 

positiva (2004: p. 174). Portanto, as críticas acerca do que seria essa história social da medicina 

                                                           
133 HUISMAN e WARNER fazem uma discussão a este respeito no tópico The Trouble with Traditional Medical 

History, que está em: HUISMAN, Frank L.; WARNER, John H. “Medical Histories” In Huisman, Frank L.; 

Warner, John H. (Eds.), Locating Medical History: The Stories and Their Meanings. Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, 2004. No tocante a literatura escrita por médicos, mas para o caso brasileiro, temos dois exemplos 

que são NAVA, Pedro. Capítulos de História da medicina no Brasil. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. E 

SANTOS FILHO, Lycurgo de Castro. História geral da medicina brasileira Vol. 1. São Paulo: HUCITEC, 1977. 
134 REVERBY E ROSNER citam que esse pequeno grupo de historiadores médicos eram Charles Rosenberg, 

David Rothman, Barbara Rosenkrantz, James Cassedy, Diana Long, John Blake e Gerald Grob. Ibidem, p. 173. 
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e que problemáticas ela deveria se debruçar foram aspectos muito debatidos entre os 

historiadores e os historiadores médicos.135 

Desafios semelhantes também ocorria nos estudos sobre história da saúde. No Reino 

Unido, estudos mais abrangentes sobre história da saúde pública ganharam mais atenção nos 

anos 1980, em virtude da AIDS, que colocou à tona às discussões sobre epidemiologia 

(BERRIDGE, 1999: p. 22). Antes disso, a história da saúde pública tinha funções semelhantes 

ao que ocorria em história da medicina, como mostra Virgínia Berridge: 

 

No plano político, tratava-se da "lição da história", de "fatos" históricos que 

transmitiam mensagens históricas específicas para o presente, justificando, 

inclusive, o que os interesses políticos queriam fazer. Entre os pesquisadores, 

é isso - mas também uma questão de "contos populares", o equivalente a 

história da família, rastreando as origens ao passado, olhando a prática atual 

em termos de linhagens, rastreando as origens de "o que faremos" agora "à luz 

do que as pessoas fizeram no passado.” Isso, é claro, é prática comum nas 

áreas médicas, dentre as quais a saúde pública deve ser incluída (BERRIDGE, 

1999: p. 26). 

 

Além dessa ideia de que a história na saúde pública seria uma maneira de aprendermos 

com a lição do passado, outro problema era a conceituação de saúde pública, pois nas discussões 

políticas sobre a temática, “a saúde pública era usada como uma espécie de conceito universal, 

sem reconhecimento de desenvolvimentos históricos” (BERRIDGE, 1999: p. 29) sem levar em 

consideração os seus processos e os determinantes históricos. 

Ao mesmo tempo em que não se considerava os processos históricos, havia o que 

Berridge chama de heroic age, que eram os estudos sobre o século XIX, focados nas questões 

ambientais, nos dados estatísticos136 relacionados às epidemias e a própria importância dos 

estudos de epidemiologia. Mas por que os estudos sobre saúde pública no século XIX são 

considerados como um período heroico nessa historiografia inglesa? Quando a ideia de saúde 

pública começa a aparecer e a que momento histórico ela está vinculada?  

                                                           
135 Para se ter uma ideia dos desafios enfrentados acerca da proposta de uma história social da medicina em termos 

numéricos, REVERBY e ROSNER mencionam dados muitos interessantes acerca da produção acadêmica 

envolvendo as temáticas de gênero, raça e classe no periódico norte-americano Bulletin: “Reflecting the expanding 

acceptance of what counted as ‘medical history,’ the Bulletin began to publish a wider range of articles. In the 

early 1980s, about 50 percent of all articles published in the Bulletin focused on doctors. By the second half of the 

decade, this percentage dropped below 40 percent. By the end of the 1990s, it had declined below 30 percent. 

Significantly, articles focusing on gender, sexuality, race, and patients themselves increased from approximately 

3 percent of the articles in the early 1980s to 10–15 percent by the end of the century.” Ibidem, p. 177. 
136 Porter e Rosen também vão discorrer sobre estatística em seus textos como vamos discutir adiante. PORTER, 

Dorothy. Health, Civilization, and the State: A history of public health from ancient to modern times. London: 

Routledge, 1999. Parte 2, “The Right to Health and the Modern State”, p. 61-162. ROSEN, George Uma História 

da Saúde Pública.São Paulo, Unesp- Hucitec/Abrasco, 1994. Capítulo VI, “O Industrialismo e o Movimento 

Sanitário (1830-1875)”, p. 151-218. 
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Para pensar a saúde pública tendo como recorte temporal o século XIX, dois autores 

serão fundamentais para esta discussão que são Dorothy Porter e George Rosen. Eles vão nos 

ajudar a entender a saúde pública atrelada ao industrialismo, higienismo e sanitarismo, os 

processos políticos, sociais e econômicos que tornaram a saúde como responsabilidade do 

Estado e a relação pública e privada que será discutida a partir das reflexões empreendidas por 

Nancy Tomes. 

É importante destacar que Porter e Rosen apresentam diferenças em suas abordagens e 

na maneira de encarar a história da saúde. No tocante a este último, dada a época em que 

escreveu Uma História da Saúde Pública no ano de 1958, a sua visão de saúde é muito otimista, 

diferente de Porter que faz uma discussão mais, na qual enfoca não só a atuação do Estado e a 

burocracia, fruto dessas ações estatais, mas discutindo também que a saúde pública no século 

XIX estava ligada a um princípio voluntário, atrelada às concepções religiosas que existiam em 

torno da assistência aos pobres. 

   

SAÚDE PÚBLICA: A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO E RELAÇÃO PÚBLICO E 

PRIVADO NO SÉCULO XIX 

Como mencionamos no tópico anterior, os historiadores que se dedicaram a pesquisar 

sobre saúde e medicina, mesmo com uma tradição de escrita produzida por médicos, tiveram 

que passar alguns desafios para se consolidarem enquanto campo de estudos da história. 

Também mencionamos que Virgínia Berridge que, na literatura produzida sobre história da 

saúde em Londres, houve uma heroic age, na qual o século XIX era o foco de atenção. No que 

diz respeito a essa afirmação, vamos explorar neste tópico o porquê do século XIX ter ocupado 

essa importância nos estudos relacionados a saúde pública.  

Porter e Rosen discutem que as ações de saúde pública em termos “modernos” surgiram 

no contexto da chamada Revolução Industrial no século XIX (PORTER, 1999: p. 77. ROSEN, 

1994: p. 157). Em virtude do deslocamento de populações do campo para a cidade e, dadas as 

condições de moradia dos trabalhadores industriais, as relações com o mundo urbano e essas 

sociedades mudaram consideravelmente, em virtude do aparecimento de doenças, o 

crescimento das cidades e as péssimas condições em que viviam os trabalhadores. Nesse 

sentido, o grande questionamento estava relacionado a como gerenciar os problemas que essas 

relações traziam para esse mundo industrial? Assim, Rosen discute que um fator importante era 

a “organização da comunidade para proteger sua saúde, pois o problema da saúde pública era 

inerente à nova civilização industrial” (1994: p. 163). 
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É no contexto do século XIX, que os serviços de saúde pública ficaram sob a 

responsabilidade do Estado. A sua participação estava atrelada à questões políticas e 

econômicos, cujo “o conceito iluminsta da saúde como um valor social e um direito político 

proporcionaram uma racionalização para as reformas ditadas pelos custos econômicos da 

mortalidade prematura por doenças epidêmicas, criadas pela rápida urbanização” (PORTER, 

1999: p. 109). 

Mas as ações do Estado na saúde pública estavam ligadas, principalmente, a assistência 

aos pobres. Na verdade, muitos dos serviços de saúde, em sua dimensão pública, estavam 

relacionadas a Lei dos Pobres. Mas o que seria essa Lei? Havia divergências quanto às suas 

ações? A Lei dos Pobres era um sistema de assistência inglês que surgiu, inicialmente, no século 

XVI, com o intuito de ajudar àqueles que viviam em condições de pobreza e desemprego. Em 

fins do século XVIII, os trabalhadores que se encontravam em condições de trabalho precárias 

(baixos salários), recebiam uma espécie de pensão. (ROSEN, 1994: p. 226-227).  

Em virtude do aumento da pobreza na Inglaterra e das péssimas condições urbanas e de 

trabalho, a Lei dos Pobres começou a ser vista como um entrave no desenvolvimento de mão-

de-obra para a indústria se pensarmos numa perspectiva econômica, pois acreditava-se que os 

assistidos137 pela lei se acomodariam e poderia prejudicar a “força do interesse próprio, através 

do poder de competição” (ROSEN, 1994: p. 161) dos trabalhadores que estivessem à procura 

de trabalho nas fábricas.   

Havia outras concepções acerca da pobreza para o século XIX. A ideia era de que, se os 

pobres fossem educados de acordo com os preceitos de civilização138 deste período, a miséria 

e as doenças acabariam, pois eles eram os responsáveis pela propagação de doenças, na visão 

das autoridades estatais e dos sanitaristas. Esta visão também esteve associada a uma concepção 

                                                           
137 No que diz respeito a quem deveria ou não receber assistência, Porter discute que, na época havia uma distinção 

fundamental entre poor e indigence. De acordo com a autora, “poverty consisted of labouring for a meagre living. 

Indigence was destitution—either through unemployment or through infirmity. The poor were labouring for low 

wages, the destitute were unable or unwilling to work. A common middle-class Victorian belief was that the 

labouring poor were deserving of charitable empathy, as were the impotent indigent. The able-bodied unemployed, 

however, were seen as idlers and wasters, and were frequently believed to become itinerant vagrants and 

vagabonds—scrounging from the industrious, and undeserving of assistance.” PORTER, Dorothy. Health, 

Civilization, and the State, Op. Cit., p. 114. 
138 Porter menciona que na França, “hygienist analysis of the social origins of disease identified the poor as a ‘race 

apart’, a barbarian, uncivilized multitude which bred in abundance and died equally excessively. The answer was 

to civilize them into the ways of moral correctness and responsible citizenship.” PORTER, Dorothy. Health, 

Civilization, and the State, Op. Cit., p. 68. 



209 
 

religiosa. Nesse sentido, Porter menciona que nos Estados Unidos, em virtude da epidemia do 

cólera, havia um consenso de que: 

 

Os pobres eram os que mais sofriam com a epidemia. Seja como um castigo 

pelos pecados contra Deus ou contra a natureza, eles quem trouxeram os 

terrores do cólera para si. A maneira de combater a doença era reeducar e 

remoralizar os pobres ao evangelho da piedade, da limpeza e da temperança. 

Mais especialmente, os imigrantes pobres precisavam do evangelho higiênico 

(PORTER, 1999: p. 92-93). 

  

Neste sentido, é muito presente a relação feita entre pobreza e problemas de saúde e, no 

intuito de tentar combater as doenças, algumas políticas de saúde públicas eram justificadas por 

esse viés de que os problemas surgidos estavam ligados a uma população em específico e aos 

seus hábitos. Portanto, é um discurso que legitima e reforça as desigualdades econômicas e 

sociais na própria assistência à saúde. (PORTER, 1999: p. 61). 

Assim, o aparecimento de surtos epidêmicos nos permite compreender as mudanças 

empreendidas na sociedade como um todo (ROSEN, 1994: p. 176)139. Nesse sentido, ao se 

questionar sobre “como a doença mediava a mudança de valores sociais e crenças científicas e 

se tornou um recurso para a legitimação de ações sociais?” (PORTER, 1999: p. 89), a referida 

historiadora nos faz lembrar das discussões de Rosenberg acerca do enquadramento das doenças 

como forma de legitimar ações políticas, que tem o intuito de “ racionalizar, mediar e legitimar 

a relação entre os indivíduos e as instituições numa sociedade burocrática” (ROSENBERG, 

1992: p. xxi). 

Nesse sentido, no intuito de legitimar as medidas tomadas diante das ocorrências de 

epidemias, o Estado necessitava de dados mais precisos sobre a diminuição de doenças, quando 

as ações eram efetivadas. Então, os estudos sobre estatística vão se tornar mais presentes, 

atreladas a reformas políticas, sociais e morais particulares (PORTER, 1999: p. 75).
140 e que, 

portanto, serviam para justificar determinadas reformas sociais como mencionaremos adiante. 

                                                           
139 PORTER menciona algo parecido, quando ela discute que “an epidemic is a sudden disastrous event in the 

same way as a hurricane, an earthquake or a flood. Such events reveal many facets of the societies with which they 

collide. The stress they cause tests social stability and cohesion (Slack, 1985; Slack, 1992). Epidemics, however, 

have their own characteristics, one of which is that while they cause social upheaval they are also caused by it. 

The massive dislocation brought about by the transformation of agrarian into industrial societies in the nineteenth 

century produced its own patterns of epidemic invasions.” PORTER, Dorothy. Health, Civilization, and the State, 

Op. Cit., p. 77. 
140 ROSEN também faz discussões sobre estatística em seu livro. Ele se dedica a este assunto no tópico “uma era 

de entusiasmo estatístico.” 
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Então, as estatísticas, na concepção política do século XIX, não ajudaria somente a 

quantificar as ocorrências epidêmicas nas cidades industriais e a conhecer melhor a sociedade, 

mas também seria um mecanismo para verificar a eficácia de métodos como a quarentena, o 

isolamento, a vacinação e as ações sanitárias (PORTER, 1999: p. 69).141 

No que diz respeito as ações sanitárias, além do uso da estatística como maneira de 

mencionar que a limpeza e higiene das ruas e das casas eram eficientes no combate às doenças, 

existiam as teorias miasmáticas142 que justificavam que estas ações fossem feitas. Portanto, o 

próprio ambiente e a cidade em si passaram a ser alvo das políticas sanitárias, principalmente 

relacionadas à corrupção do ar e a ideia de que esses ares corruptos trasmitiam doenças. Paralelo 

a isso, Rosen menciona que reformadores sanitários como Chadwick, ligados. 

 

à teoria de que as febres epidêmicas se deviam a miasmas originários de 

animais e de matéria vegetal em decomposição concentrava ainda mais a 

atenção sobre esses problemas. [...] Assim, por definição, o problema da saúde 

pública se reorientou e passou a ser considerado mais de Engenharia do que 

de Medicina. Desde então, a imundície deixou de ser um assunto apenas 

particular, e se ergueu ao nível de um importante inimigo da saúde 

comunitária (ROSEN, 1994: p. 173). 

   

Nesse sentido, a higiene das ruas e das casas passou a ser considerada dentro das 

políticas de saúde pública no século XIX. E é pensando nisso que surge o seguinte 

questionamento: como as relações público e privada ocorrem na saúde neste período? Nesse 

sentido, Nancy Tomes nos mostra como essa relação aconteceu nos Estados Unidos em fins do 

século XIX, quando a teoria dos germes143 passou a fazer parte dos discursos das autoridades 

sanitárias. 

O que é importante perceber, nesse estudo, é como a chamada higiene doméstica passa 

a ocupar um lugar nas preocupações do Estado, partindo da ideia de que as ações individuais 

podiam prejudicar a vida coletiva (TOMES, 1990: p. 539). Então, ter atenção com o 

                                                           
141 Nancy Tomes discute que as questões demográficas foram fundamentais para justificar a diminuição da taxa 

de mortalidade em virtude das medidas de higiene doméstica. Cf. TOMES, Nancy. The private side of public 

health: sanitary sciences, domestic higiene and the Germ Theory 1870-1900. Bulletin of the History of Medicine. 

v. 64, n. 4, 1990, p. 509- 539.  
142 “Segundo essa teoria, as doenças se originavam de eflúvios produzidos por matéria orgânica em decomposição. 

Quando essas emanações se produziam sob certas condições meteorológicas, as epidemias se desenvolviam.” 

ROSEN, Uma história da saúde pública, Op. Cit., p. 215. 
143 A teoria dos germes, diferente da miasmática, não acreditava que as doenças eram originadas de eflúvios 

pestilentos advindos de matéria orgânica, mas que “criaturas microscópicas específicas (ou seja, os germes), 

causavam as doenças infecciosas.” Ibidem, p. 231. 
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encanamento doméstico, a arquitetura das residências influenciava nos maus ares desse espaço. 

Outra mudança na atuação das autoridades sanitárias é que, o foco não seria somente a casa dos 

pobres, mas as residências no modo geral, mostrando que com os “sanitários domésticos, a casa 

tornou-se um vetor importante de doenças entre todas as classes” (TOMES, 1990: p. 510).  

Dada a preocupação com os hábitos domésticos, surgiu no século XIX manuais que 

instruíam as donas de casa sobre como cuidar dos seus lares, de modo que elas e os membros 

de suas famílias ficassem livres dos chamados germes (TOMES, 1990: p. 510). Esses cuidados 

estavam relacionados, principalmente, com a própria ventilação, o destino dos dejetos por meio 

da canalização e a qualidade da água. Em virtude disso, a higiene doméstica “desempenhou um 

papel crítico, pois era no lar que os seres humanos passavam a maior parte do tempo” (TOMES, 

1990: p. 522) por isso havia a importância dos cuidados com a higiene no século XIX, 

principalmente com a circulação do ar. 

Mesmo que essas ações estejam mais enfatizadas para fins do século XIX, enfocando, 

principalmente em como a teoria dos germes, de certa forma, influenciou nesses hábitos de 

higiene doméstica, Nancy Tomes discute que essa preocupação com o ambiente doméstico não 

era algo novo nos costumes norte-americanos, pois haviam herdado essa prática de preservação 

da saúde da própria Europa Ocidental e que “a ênfase dos higienistas na atmosfera como 

transportadora de doenças tornou a provisão de ar puro e o controle de odores sujos o 

fundamento dos movimentos de saúde pública do início do século XIX na França, Inglaterra e 

Estados Unidos” (TOMES, 1990: p. 516).144 

Diante disso, pensar a dimensão pública da saúde nos ajuda a refletir sobre o próprio 

papel desta na sociedade, pensando principalmente, nas políticas públicas que o Estado realiza 

no intuito de tornar a vida coletiva mais saudável. Analisar esta dimensão da saúde, nos faz 

ultrapassar a visão que Virginia Berridge discutiu (e que nós enfatizamos no início deste artigo), 

de que no discurso político, o conceito de saúde não é entendido em sua historicidade. Ao 

mesmo tempo, pensar a saúde atrelada a uma dimensão pública, nos leva a compreender as 

ações políticas tendo impactos na vida social, quando observamos o que Nancy Tomes chama 

de o “lado privado,” ou seja, como os hábitos nos lares mudam em prol de uma coletividade e 

na busca de uma vida saudável.  

                                                           
144 Quem também discute sobre a desodorização e preocupação em manter os bons ares do espaços público e da 

vida doméstica, assim como as representações sociais em torno dos pobres, Cf. CORBIN, Alain. Saberes e odores: 

o olfato e o imaginário social nos séculos XVIII e XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
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Assim, a discussão que a autora promove faz relação com o que já discutimos 

anteriormente sobre os desafios em se escrever sobre saúde na história, na qual ela coloca que 

pensar as campanhas do século XIX e o comportamento dos indivíduos perante às demandas 

advindas de políticas públicas merecem mais atenção dos historiadores e que ainda faltam 

estudos que explorem mais a relação público e privado na saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do artigo, discutimos a respeito dos desafios teórico-metodológicos que os 

historiadores enfrentaram/enfrentam ao pesquisarem e terem como objeto de estudo e análise a 

saúde e a medicina e qual a importância de se dedicar sobre estas temáticas dentro da história. 

Assim, percebemos que, mesmo em meio a uma tradição já existente de trabalhos nessa 

temática, escrita por médicos, havia fissuras e tensões dentro do próprio campo. 

Partindo de uma inquietação que nos acompanhava desde o mestrado e, em virtude da 

reflexão empreendida por Virginia Berridge de pensar a saúde como um conceito que tem 

historicidade, discutimos também quando e como a dimensão pública começa a se atrelar a 

palavra saúde. Nesse sentido, percebemos que novos agentes apareceram como o Estado e de 

como as políticas do século XIX focava no coletivo, dadas às circunstâncias do aumento da 

vida urbana em virtude da revolução industrial e a necessidade de ter trabalhadores cada vez 

mais saudáveis para trabalhar nas fábricas. Vimos também as políticas de assistência aos 

pobres, a estatística como uma ferramenta que legitimava determinadas ações como a 

quarentena, vacinação e a limpeza das vias públicas e das casas, estas últimas, pautadas pela 

ideia de higiene doméstica, partindo do pressuposto de que a vida privada poderia prejudicar a 

vida pública em termos de saúde. 

Por fim, é importante ressaltar que, quando falamos em saúde e, principalmente, nas 

políticas públicas que foram executadas a partir do século XIX, não devemos nos esquecer das 

mudanças e impactos que elas causam na vida das pessoas, seja em sua dimensão pública ou 

privada. Nesse sentido, queremos chamar a atenção para uma reflexão que Reverby e Rosner 

fazem acerca dos estudos de história da medicina. Eles mencionam que sempre vai haver 

diferenças no modo como a história é escrita, interpretada e nos interesses que produzimos ao 

fazer história. E o que escrevemos deve estar para além do exercício acadêmico e a relevância 

histórica para a vida das pessoas que, por vezes, compõem a nossa narrativa de historiador. 
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Então, acreditamos que esse pensamento sempre atravessa os estudos sobre história da saúde e 

na história como todo, seja se dedicando a analisar as políticas públicas, as representações em 

torno da saúde e da doença, as técnicas criadas para a descoberta de determinada doença ou 

tratamento, todas essas ações estão atreladas a uma dimensão social como vimos ao longo do 

artigo. 
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O CORPO DA CIDADE: REPRESENTAÇÕES DA CIDADE DE ASSÚ NO 

CONTEXTO COMEMORATIVO DO 140º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO 

Ericlis Dantas de Oliveira145 

Rosenilson da Silva Santos146  

 

RESUMO: 

Este trabalho é fruto de uma experiência na disciplina de Orientação Teórico-Metodológico e 

Estágio Supervisionado I, que tem como objetivo propiciar um primeiro contato dos discentes 

com diferentes tipologias documentais, noções básicas de Arquivologia e Metodologias da 

História. No desenvolvimento das atividades do referido componente curricular tivemos a 

oportunidade de identificar dois documentos muito particulares, ambos produzidos em 1985 e 

referentes ao planejamento de um desfile cívico em comemoração ao aniversário de “140 anos 

de emancipação política de Assú”. A autoria dos textos, que se encontram no arquivo da Escola 

Estadual Juscelino Kubitschek, Assú/RN, é anônima e seu conteúdo trata da história de Assú, 

cidade que é alçada ao posto de “autora” do próprio texto, como narrando a história de si mesma, 

se coloca como corpo e sujeito vivo, portador de sentimentos, como a felicidade e a tristeza e 

se pensa a si mesma, ora como bela, ora como esquecida. Neste sentido, o objetivo deste 

trabalho é problematizar as representações emergentes nessa documentação sobre a cidade. A 

bibliografia que nos serve de norte inclui autores como Yi-Fu Tuan (1880; 1883), com a 

discussão dos conceitos de espaço e lugar como também o de topofilia, e Roberg Santos (2017), 

que investiga a construção da representação de Assú como a Atenas-Norte-Rio-Grandense. A 

pesquisa se encontra em andamento, bem como nossa aproximação das discussões sobre 

história, espaço e urbanidade, por este motivo os resultados ainda são preliminares. 

Palavras-chave: Cidade; Corpo; Assú/RN. 

 

ABSTRACT: 

This article is the result of my experience in the subject of Theoretical-Methodological 

Orientation and Supervised Internship I, which aims to provide to the students a first contact 

with different documentary typologies, basic notions of Archives and Methodologies of 
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History. With the development of the activities of this curricular component we had the 

opportunity to identify two very particular documents, both produced in 1985 and referring to 

the planning of a civic parade in commemoration of the anniversary of "140 years of Assú" 

political emancipation. The authors of the texts, which are in the archive of the Juscelino 

Kubitschek State School, Assú / RN, are anonymous and their content deals with the History 

of Assú, a city that is elevated to the post of "author" of the text itself, as narrating the history 

of itself, it places itself as a body and a living being, bearer of feelings, such as happiness and 

sadness, and thinks to itself, sometimes as beautiful, sometimes as forgotten. In this sense, the 

objective of this article is to problematise the representations emerging in this documentation 

about the city. The bibliography that serves us the includes authors like Yi-Fu Tuan (1880; 

1883), with the discussion of the concepts of space and place as well as of topofilia and Roberg 

Santos (2017), who investigates the construction of the representation of Assú as the Athens-

Norte-Rio-Grandense. The research is in progress, as well as our approach to the discussions 

about History, space and urbanity, for this reason the results are still preliminary. 

Keywords: City; Body; Assu / RN. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho é fruto das experiências na disciplina de “Orientação Teórico – 

Metodológico e Estágio supervisionado I”, ofertada no 5º período do curso de Licenciatura 

plena em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, no Campus 

Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão – CAWSL. Esse primeiro estágio do Curso foi realizado 

na Escola Estadual Juscelino Kubistchek, Assú/RN, e teve a finalidade de propiciar um primeiro 

contato dos graduandos em História com algumas tipologias documentais, técnicas arquivistas 

e desenvolver a reflexão sobre o uso das fontes históricas e das metodologias da História no 

ensino de História e dos usos das fontes para a produção do conhecimento histórico. 

A partir das experiências e do contato com as fontes do arquivo dessa Escola nos 

aproximamos do tema a ser desenvolvido no texto que se segue. Neste sentido, o objetivo deste 

artigo é problematizar algumas representações da cidade do Assú, com base na investigação em 

dois documentos existentes no arquivo supracitado.  
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As referidas duas fontes foram produzidas em um contexto de planejamento de um 

desfile cívico em comemoração ao aniversário de “140 anos de emancipação147 política de 

Assú”. Ambas são datadas do ano de 1985, sua autoria é anônima e tratam da história do 

município de Assú, localizado no estado do Rio Grande do Norte.  

O conteúdo dos dois documentos é idêntico e sua redação obedece a forma de um roteiro 

no qual se narra, brevemente, a história da cidade de Assú. A primeira versão do roteiro possui 

alguns borrões e aparenta ser um rascunho pelo modo menos organizado da disposição do 

próprio texto. Já a segunda é mais bem organizada e se mostra mais bem elaborada, dando-nos 

a perceber que se trata da versão final do roteiro a servir de modelo ao desfile cívico 

comemorativo. 

O fato de haver duas versões de um mesmo roteiro indica planejamento na elaboração 

do documento. A particularidade da segunda versão estar mais bem organizada nos faz pensar 

que, provavelmente, após ter sido idealizado, o roteiro foi corrigido e “avaliado” por alguém, 

talvez pelo próprio autor/a ou atores, para apresentar à Direção da Escola ou a alguém 

responsável pelo planejamento de atividades culturais, como um desfile. Pelo fato da segunda 

versão nos possibilitar uma leitura mais fluida, dela faremos uso quando formos citar a própria 

fonte.  

Apesar de anônimas as duas versões, quem produziu tais documentos o fez com a 

intenção de alçar à cidade ao posto de autora do próprio texto, da narrativa e de sua própria 

história, como se Assú fosse capaz de elaborar um diário sobre si mesma ou uma pequena 

biografia, ou seja, a cidade é representada por esse autor ou autora anônimo enquanto corpo e 

sujeito vivo. 

Tendo tais fontes essa pretensão, de posicionar a cidade como autora de sua própria história, 

iremos falar de uma cidade viva e colorida, pessoalizada, que possui sentimentos e emoções 

como qualquer “pessoa” sentiria. Assú sente emoções, a exemplo da felicidade e tristeza, ora 

se vê bela, ora esquecida. Seus sentimentos vão se metamorfoseando de acordo com que eventos 

de sua própria história, ela, a cidade, narra sobre si e sobre seu passado.  

De modo panorâmico o texto seguinte se divide em três seções: na primeira delas 

tentamos aproximar o relato inicial apresentado nas fontes com a historiografia que trata do 

período, a saber: o do contexto dos primeiros contatos entre ameríndios e colonizadores da 

                                                           
147 Optamos por manter a palavra “emancipação” por ser ela utilizada nas fontes investigadas. Porém o ideal seria 

que o autor ou autora do texto documental se referisse a 140 anos de “criação” da Cidade do Açu/Assú por meio 

da Lei Provincial nº 124, de 16 de outubro de 1845. 
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região que hoje conformamos chamar de Vale do Açu. Na segunda, mantendo a preocupação 

de cruzar as fontes e as informações históricas, nos debruçamos sobre o período que vai da 

segunda metade do século XIX ao início do século seguinte, quando Assú se torna cidade e 

passa por significativas mudanças e, por fim, na terceira e última seção, tratamos de como a 

cidade se sente148 sendo uma senhora com vários séculos de história e como ela concebe o 

futuro.  

O recorte temporal do texto é muito amplo, vai do período colonial ao século XX, não 

por que tenhamos a pretensão enciclopédica de remontar a história da cidade de Assú, mas por 

que as fontes a serem analisadas, os roteiros já citados, abarcam esse interim, nos obrigando à 

um exercício um tanto quanto elástico pelo tempo.  

Além dos roteiros, mobilizamos outras fontes, como o Hino da Cidade e um número do Jornal 

Correio do Assú. Essas serão cruzadas com o texto dos roteiros, bem como com a historiografia 

que trata da história da cidade. 

 

A CIDADE COMO UM BROTINHO: O DIÁLOGO ENTRE HISTÓRIA, 

HISTORIOGRAFIA E AS FONTES DO ARQUIVO DA ESCOLA JK 

Assú é uma cidade localizada na porção centro-oeste do Estado do Rio Grande do Norte, 

no que hoje se conforma como microrregião do Vale do Açu e Mesorregião do Oeste Potiguar. 

Sua emergência nos registros históricos escritos ocidentais remete aos conflitos denominados 

na historiografia brasileira de Guerra dos Bárbaros, conflitos coloniais entre ameríndios e 

colonizadores pela posse e domínio das terras e fontes de água dos sertões e o posterior Arraial 

de Santa Margarida (1687)149, Arraial de Nossa Senhora dos Prazeres, fundado no final do 

século XVII (1696)150, que se tornaria o povoado São João Batista da Ribeira do Céu. Já sua 

criação enquanto vila remete ao ano de 1766 (a Freguesia de São João Batista da Ribeira do 

Açu, esfera territorial eclesiástica, é anterior a isso, possivelmente de 1726) quando, através de 

Ordem Régia, recebeu o nome de Vila Nova da Princesa, sendo alçada ao status de cidade 

através de Lei Provincial, já no período imperial, no ano de 1845.  

                                                           
148 Ao longo do texto, quando os verbos empregados dizerem respeito a como a cidade se via, como se sentia e o 

que pretendia, utilizaremos o itálico para que os/as leitores/ras possam identificar que se trata de uma 

pessoalização da cidade pretendida pelo autor ou autora das fontes. 
149 ROMÃO, João Evangelista. Além dos Jardins: história e genealogia de Jardim de Angicos/RN. Jardim de 

Angicos, RN: [sn], [2006]. p. 21. 
150 SILVA, Tyego Franklin. A Ribeira da Discórdia: terras e relações de poder na territorialização do Assú 

colonial (1680 - 1720). Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História – PPGH, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Natal, RN 2015. p. 38.  
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Sobre o contexto anterior a sua “fundação” enquanto cidade, Assú, no lugar de autora 

de sua própria história, relembra: “Há pouco mais de 300 anos, nos lugares onde hoje vocês 

veem, casas, lojas, praças.... Só existia mato, Rio, sol e areia... e os carnaubais. Por toda parte 

os índios. Eram os Janduís. Habitavam as ribeiras do Rio Assú151” 

 No recorte do texto da fonte é possível perceber que a narrativa se destina a leitores a 

notar pelo emprego do pronome “você” no plural (a direção da escola?), no caso, por se tratar 

de um roteiro, um plano para um desfile cívico, em última instância, se destinaria a 

determinados espectadores: as autoridades e aos cidadãos açuenses152 que assistiriam, no idos 

de 1985, o percurso a ser desenvolvido pelos alunos da escola em comemoração ao aniversário 

de criação da cidade. A urbe narra a sua história voltando seus olhos para o período em que ela 

ainda nem era considerada Assú, na concepção luso brasílica de arraiá, povoado, vila ou 

cidade, mas apenas Taba Açu, a “Aldeia Grande” dos índios Janduí, rodeada que era de mato, 

sol, areia, os carnaubais e o rio. Se a natureza estava em toda parte, também aí estavam os 

índios, habitantes da Ribeira: 

 

Os janduís eram valentes, recordo-me quando chegaram alguns brancos e 

fundaram o arraial de Santa Margarida. Os índios não gostaram, destruíram 

tudo aquilo que os brancos haviam construído. Os janduís eram guerreiros. 

Lutavam com os brancos que aqui chegavam, um dia chegou um fidalgo, o 

capitão-mor Bernardo Vieira de Melo. Foi assim que eu nasci, construíram um 

presídio e algumas casas e me batizaram, fui chamada Arraial de Nossa 

Senhora dos Prazeres. Isto aconteceu no dia 21 de abril de 1696153. 

 

Segundo Denise de Matos Monteiro (2007, p. 48) os Janduí são os nativos mais 

mencionados nos documentos da época em que ocorreu a “Guerra dos Bárbaros” e que, a julgar 

pela recorrência com que são citados em tais fontes, podem ser entendidos como os índios que 

teriam resistido com mais vigor à colonização. Assim como a cidade relembra, eles eram 

valentes e guerreiros, lutavam e destruíam e se mantiveram vencedores contra os colonos 

durante os primeiros anos de embates, pelo fato de serem conhecedores da sua terra, o que 

deixou o português em desvantagem estratégica. Vencedores nos momentos iniciais se 

                                                           
151 Roteiro de Desfile Cívico. 1985. Arquivo da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, Assú/RN. Caixa 07. 

Envelope 04. Página 01. 
152 A grafia referente ao nome da cidade de Assú/RN ainda é questões de debate, encontrando em sites, GPS e 

publicações diferentes formas: “Assú”, “Assu” e “Açu”. Em consequência disso paira dúvida sobre grafia do nome 

pátrio aos nascidos nesse município, se “Açuense” ou “Assuense”. Em 2013 foi proposto um projeto de Lei para 

por fim nestas duvidas gramaticais, porém, as contradições ainda permanecem, para mais informações conferir: 

Disponível em: < http://assunapontadalingua.blogspot.com.br/2013/10/assu-assu-ou-acu.html>. Acesso em: 11 de 

janeiro de 2018. 
153 Roteiro de Desfile Cívico. 1985. Arquivo da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, Assú/RN. Caixa 07. 

Envelope 04. Página 01. 

http://assunapontadalingua.blogspot.com.br/2013/10/assu-assu-ou-acu.html
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tornaram tais índios em afrontoso obstáculo ao desenvolvimento da “reocupação” dos sertões 

pela forma como resistiram às investidas dos conquistadores, conforme defende a historiadora 

Soraia Geronazzo: 

 

Esses levantes assumiram proporções tais que obrigaram as autoridades 

coloniais a tomarem atitudes mais violentas contra os indígenas. Conforme 

avançava a colonização, mais acirrados se tornavam os levantes dos indígenas 

na tentativa de se defenderem da ocupação do seu território, e por estar em 

maior número e por ter maior conhecimento da região, inicialmente, a guerra 

deu certa vantagem a esses grupos indígenas. (2007, p. 53). 

 

Tendo a Guerra dos Bárbaros se tornado favorável a vitória dos colonizadores os heróis 

vão ganhando novas formas, a valentia a ser destacada será a de outros homens, que não os 

Janduí, e seus deuses europeizados. Roberg Santos (2017, p. 71) ao analisar três importantes 

obras da historiografia açuense: 1. Noções Sobre a História e Geografia do Município de Assú 

(1921), de Antônio Fagundes; 2. Municípios do Rio Grande do Norte, seção Assú (1929), de 

Nestor dos Santos Lima e 3. O Município de Assú (1929), de Pedro Soares, percebe a 

construção de uma narrativa de teor heroicizante e muito religiosa atrelada à fundação dos 

arraiais que dariam origem a Assú, primeiro sendo dedicado à Santa Margarida e, depois, à 

Nossa Senhora dos Prazeres, essa última nomenclatura muito relacionada com a presença e 

rápida passagem do capitão-mor da capitania do Rio Grande do Norte, Bernardo Vieira de 

Melo, pelo território da Ribeira do Açu. Na historiografia o dito capitão-mor será visto como 

um especial “herói”, principalmente por ter vindo pessoalmente fundar o arraial e pelo combate 

que teria garantido contra os “incivilizados” índios. 

Vale ressaltar que os embates entre nativos e colonos não param com a fundação dos 

arraiais, mas é nesse contexto da “Guerra dos Bárbaros” que nasce o arraial do Assú. Neste 

momento de interiorização da colonização os arraiais representavam porções de terras 

importantes para ampliar as posses da Coroa portuguesa, desse modo eles eram pontos 

estratégicos, militar e religiosamente para Portugal. Com a intensificação dos conflitos entre 

índios e portugueses, Assú, a cidade-autora, relata o que viu: 

 

Os índios, donos da terra, não ficaram satisfeitos com a chegada de brancos. 

Brigaram. Como eram fortes os brancos trouxeram forças de Sergipe, 

Pernambuco e Itamaracá para combatê-los. Essa guerra durou 10 anos. Foram 

lutas violentas. Eu assistia tudo... Os brancos venceram. A partir daí, tornei-

me pequena povoação. Pobre e sossegada. Aumentava a minha população, 

casas eram construídas. Eu crescia como criança154. 

                                                           
154 Roteiro de Desfile Cívico. 1985. Arquivo da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, Assú/RN. Caixa 07. 

Envelope 04. Página 01. 
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A cidade então se coloca na situação de expectadora e testemunha dos acontecimentos 

que se desenrolam em seu futuro território, como voyeur de um cenário que é o seu próprio 

corpo, assistindo tudo, ela poderia, no futuro, rememorar aquilo que já vivera. A custas de 

muitas brigas, combates, lutas e violência surgiria uma pequena povoação, pobre, porém 

sossegada, na qual casas seriam construídas. Era a idade infantil de Assú, que na narrativa de 

si, se vê como “criança”.   

O roteiro para o desfile cívico de 1985 nos dá a ver o contexto em que os indígenas serão 

vistos como empecilhos aos planos colonizadores da Coroa portuguesa, tanto que muitos 

colonos abandonaram às sesmarias a ponto de “em 1688, um edital do capitão-mor ameaçava 

de prisão e confisco de terras os colonos que abandonassem a capitania” (MONTEIRO, 2007, 

p. 51). A única saída para a Capitania do Rio Grande foi pedir ajuda às vizinhas, e aos 

bandeirantes que eram colonos já acostumados a combater resistências indígenas no interior do 

Brasil colônia, os escravizando através de uma guerra considerada “justa”. 

Na Ribeira do Açu, conforme os conflitos entre ameríndios e conquistadores vão se 

tornando favoráveis a estes últimos, há uma sobreposição de nomenclaturas para se referir ao 

território que iam conquistando a força, normalmente inspirados em santos e santas da Igreja 

Católica, que serão usados para renomear o espaço. Segundo Roberg Santos (2017, p. 72), em 

vários momentos  

... sejam eles o momento da ocupação das terras ou os discursos sobre essa 

ocupação, insurge o investimento das pessoas em fazer crer num espaço que 

era erguido mediante suas “tradições heroicas e inteligentes”, inclusive um 

heroísmo militar e religioso onde a trajetória que eleva Assú à condição de 

cidade foi marcada por nomenclaturas militares e religiosas, pois se percebe 

uma sucessão de espaços denominados: arraial Santa Margarida, arraial 

Nossa Senhora dos Prazeres, Povoação de São João Batista da Ribeira de 

Assú e Freguesia de São João Batista. 
  

Amenizados os conflitos entre ameríndios e colonos o espaço em processo de 

territorialização ainda não se conforma enquanto uma cidade. Mesmo assim, seu corpo começa 

a ganhar novos contornos e na narrativa que escreve sobre si, a cidade a si confere adjetivos 

como pequena, pobre e sossegada. A partir daqui já é possível perceber com mais nitidez que 

quem elaborou os roteiros aqui analisados narrou a cidade como sendo um corpo feminino, o 

que é perceptível pelas conjugações e pela flexão de gênero indicadas ao substantivo cidade. 
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Sendo um corpo feminino, porém, a quase-cidade ainda não era uma mulher. Na 

sequência dos roteiros Assú ainda vê a si como uma criança, mas em crescimento rápido, já que 

sua população aumentava e cada vez mais casas eram feitas para abrigar as novas famílias.  

É interessante também olhar para esses roteiros pelas lentes da geografia cultural, de 

modo mais específico, a partir da colaboração do geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan. Esse 

intelectual chama nossa atenção para o modo através do qual observamos e nos relacionamos 

com o espaço tendo o nosso próprio corpo como medida e referência. Ao pensar a história de 

Assú o(a) autor(a) anônimo(a) tomou como parâmetro o desenvolvimento de um corpo humano 

e, a partir desse prisma, um corpo feminino, como já destacamos.  

Com base nessa premissa faz sentido portanto que a cidade seja, em um determinado 

momento, concebida em sua idade infantil, com um futuro à frente e à espera de seu 

desenvolvimento. Tuan nos lembra que “o horizonte geográfico de uma criança expande à 

medida que ela cresce, mas não necessariamente passo a passo em direção à escala maior” 

(TUAN, 1983, p. 45).  Mas a criança que era Assú se expandiria sim, pequenos povoados iam 

se formando, fazendas ainda distantes uma das outras iam pontilhando os sertões verdes do 

Assú e tendo como centro aglutinador a pequena capela dedicada a São João Batista. 

Segundo Celso da Silveira, a criação da Freguesia do Assú data de “1726, por invocação 

de São João Batista (a primeira dedicada a esse santo na colônia portuguesa), sendo a terceira 

instalada no Rio Grande do Norte, que teve por primeiro vigário o Padre Manoel de Mesquita 

e Silva”. Ao que tudo indica o primeiro templo que servia aos trabalhos religiosos era de 

madeira e barro e sobre a orgânica edificação há notícias em 1746, como nos relembra Nestor 

dos Santos Lima: 

 

A trinta (30) léguas de Natal, e a 113 léguas de Olinda, está erecta a paróquia 

de São João Batista no lugar chamado Assú, cuja Igreja suficiente pelas suas 

dimensões, é construída de madeira e barro, tendo apenas um ornamento 

encarnado e branco, ressente-se absolutamente de obras de prata; Não tem 

Capela alguma filial, mas carece de muitas em virtude da extensão de seu 

território de 40 léguas de comprimento, por 20 léguas de largura”. (2002, p. 

63). 

 

Já a construção da igreja em alvenaria data de 15 de julho de 1760, saída do chão não 

sem o árduo trabalho de “índios mansos” de Caicó ou do Apodi155. 

                                                           
155 SILVEIRA, Celso da. Breve memória da Freguesia de São João Batista da Ribeira do Assú. Os dados 

foram levantados pelo autor entre maio/junho de 1996 para serem lidos na homilia da noite de 22 de junho do 

mesmo ano por ocasião da Festa do São João do Assú, a pedido do Cirurgião-Dentista Francisco das Chagas 
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Se no século XVIII Assú ainda se via como uma criança, na primeira metade do século 

seguinte isso mudaria:  

 

Em 1845 aconteceu algo importante: tornei-me cidade. Era 16 de outubro. E 

por isso neste dia comemoram meu aniversário. Devo isto a um dos meus 

ilustres filhos João Carlos Wanderley. Fiquei muito feliz quando soube que 

meu nome seria mudado para Açu. Sabem por quê? Os janduís me chamavam 

de Taba-Açu que em sua língua, quer dizer: Aldeia Grande. Achei justa a 

escolha e vocês?  Eu já era uma cidade. Isto me fazia orgulhosa. As minhas 

ruas eram largas. Iniciaram a construção da Igreja de São João Batista. 

Naquela época, eu já sentia que os açuenses(sic) gostavam de mim156. 

 

Após 1845 Assú alçou ao status de cidade, batizada com um nome indígena, como já 

fora até onde a memória e a História nos permitem saber. A cidade relembra seu passado, a 

“Taba-Açu” e se diz satisfeita com a escolha: “Achei justa a escolha e vocês?”. A cidade 

continua descrevendo como suas ruas estavam ficando mais largas, como ia se desenvolvendo 

e se tornando bem cuidada, cheia de si, ela diz perceber que os açuenses gostavam dela. 

Essa cartografia central da cidade, em expansão, segundo a narrativa, se estruturava em 

torno da Igreja de São João Batista, espaço onde as “principais” famílias da cidade, a elite 

política, comerciantes mais abastados e intelectuais construíam suas casas, algumas delas, 

grandes casarões com mais de um piso, como o “sobrado da baronesa157”, construído nas 

primeiras décadas do século XIX e que ainda hoje se destaca na paisagem urbana do centro da 

cidade.  

À época uma construção com piso superior permitia uma vista panorâmica da pequena 

cidade, observar o relevo do vale, a feira, a festa, o rio Açu, a igreja, mas também o cotidiano 

das pessoas comuns. A posição superior além de favorecer a observação privilegiada, e a 

distinção social, também é a de comando, de vigília e é um olho mais vivo em favor da punição. 

                                                           
Pinheiro, presidente da Colônia Açuense em Natal. Consultadas obras de: Luiz da Câmara Cascudo, Nestor dos 

Santos Lima, Antônio Soares, Dr. Pedro Amorim, Antônio Fagundes, Ferreira Nobre, Vicente Lemos, Ezequiel F. 

Filho, Francisco Amorim, Walter Wanderley, Celso da Silveira. Disponível em: 

<http://ozildoroseliafazendohistoriahotmail.blogspot.com.br/2010/12/assu-rio-grande-do-norte.html>. Acesso em 

21 de dezembro de 2017. 
156 Roteiro de Desfile Cívico. 1985. Arquivo da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, Assú/RN. Caixa 07. 

Envelope 04. Página 02. 
157 O referido prédio foi construído pelo coronel Wanderley no inicio do século XIX, se tornando morada urbana 

de sua família e de seus descendentes. Hoje é popularmente conhecido como “Sobrado da Baronesa” em referência 

à filha do próprio Coronel: Belisária Lins Wanderley de Carvalho e Silva (A baronesa). Belisária Wanderley 

ganhou este titulo quando se casou com o Barão de Serra Branca, Felipe Nery de Carvalho e Silva, formando casal 

que também residiu no sobrado. Atualmente o “Sobrado da Baronesa” é uma das Casas de Cultura Popular do 

Estado do Rio Grande do Norte, mantida em parceria com a prefeitura municipal de Assú e o Governo do Estado 

através da Fundação José Augusto. Disponível em: 

<http://assunapontadalingua.blogspot.com.br/2016/05/historia-do-assu_6.html?m=1>. Acesso em: 11 de janeiro 

de 2018. 

http://assunapontadalingua.blogspot.com.br/2016/05/historia-do-assu_6.html?m=1


223 
 

Como nos lembra Tuan, “O status deles [dos ricos e poderosos] se torna evidente aos estranhos 

pela localização superior de suas residências; e, de suas residências, os ricos reafirmam sua 

posição na vida a cada vez que olham pela janela e veem o mundo aos seus pés. (TUAN, 1983, 

p. 54). 

O historiador Roberg Santos destaca que as famílias supracitadas “... parecem ter 

enquadrado a parte central de Assú em seu proveito à época. Somente para exemplificar, na 

Rua Casa Grande residiram as famílias Wanderley, Amorim, Soares de Macêdo e a do jornalista 

João Celso Filho” (2017, p. 39). Mas essas famílias aí se localizavam não somente pelo desejo 

de uma vista panorâmica ou pela distinção, mas pelas condições que reuniam e que lhes permitia 

no centro da jovem cidade construir, pois “os ricos e poderosos não somente possuem mais 

bens imóveis do que os menos privilegiados, como também dominam mais espaço visual” 

(TUAN, 1983, p. 54) uma vez que também eram proprietárias de casas de fazenda nos arredores 

da cidade.  

Na narrativa que Assú elabora sobre si algumas lembranças lhe escapam, especialmente 

aquelas do cotidiano. A cidade esqueceu pelo próprio caráter degenerativo do tempo, que 

transforma, encobre, modifica e apaga memórias, mas também pela falta de registros sobre si, 

mesmo assim, muito ainda ela se recorda de um tempo em que: 

 

Láteiras158(sic) e carros de boi, servindo de meio de transporte. Água 

vinda de longe trazida em potes e jarras. Lembro-me ainda de certos 

fatos, certas pessoas, mas tudo aconteceu há muito tempo. Recordo-me, 

quando o Brasil entrou em guerra contra o Paraguai. Foi com tristeza e 

orgulho, que vi meus filhos morrerem como heróis nos campos de 

Curuzú. Eram eles Ulisses e Perceval Caldas159. 

 

Ao rememorar, a cidade aciona lembranças do cotidiano, como aquelas relacionadas ao 

transporte e ao “abastecimento” de água, mas também referentes a situações extraordinárias, 

como a da participação de açuenses no conflito chamado, na historiografia brasileira160, Guerra 

                                                           
158 Provavelmente o autor ou autora anônimo(a) pretendia usar o termo liteiras. 
159 Roteiro de Desfile Cívico. 1985. Arquivo da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, Assú/RN. Caixa 07. 

Envelope 04. Página 02. 
160 Esse conflito ainda hoje intriga historiadores e historiadoras que investigam os processos históricos, americanos 

e não-americanos, que justificaram o seu desenvolvimento. Como resultado disso há uma batalha semântica pelo 

nome mais acertado para a Guerra que envolveu jovens estados, inclusive o Império do Brasil. Nesse último, talvez 

pela tradição um tanto quanto nacionalista em identificar nas manobras políticas e interesses expansionistas do 

presidente paraguaio, Francisco Solano López, às principais causas do embate bélico, conformou-se chamá-lo 

“Guerra do Paraguai”. Mas a expressão de costume de boa parte da historiografia brasileira não é uniforme em 

todos os países latino-americano, é comum encontrarmos na historiografia argentina e uruguaia a referida guerra 
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do Paraguai (1864 e 1870). Em um contexto em que o recrutamento para a Guerra do Paraguai 

fazia muitos fugirem, se esconderem nas matas e serras, desaparecerem de vilas e cidades, há 

algumas referências à bravura dos açuenses, cidades que teria fornecido cerca de 60 voluntários 

para lutarem em defesa do Brasil no conflito em questão. Dentre esses, a cidade relembra de 

dois em específico: os irmãos João Perceval Lins Caldas e Ulisses Olegário Lins Caldas, sendo 

esse último morto em 1866 por ocasião do conflito, com apenas 20 anos de idade, 

permanecendo imortalizado nas memórias da cidade e na cartografia da cidade de Natal, pois é 

nome da rua onde se encontra o prédio da prefeitura municipal da capital potiguar161. 

Na historiografia açuense de 1920 os irmãos Caldas são considerados “verdadeiros e 

honrosos exemplos de civismo açuense que deviam ser consagrados como reais feitos 

patrióticos da nação brasileira” (SANTOS, 2017, p. 65), assim eles passam a não ser apenas 

motivo de orgulho para sua “mãe”, a cidade do Assú, mas também tomados como exemplo do 

que seria um modelo de honroso açuense. 

Mas não foram apenas aqueles “filhos” e honrosos heróis por causa da morte na guerra 

que orgulharam à cidade, suas memórias também dão conta dos que se fizeram heróis pelo 

serviço à vida: 

 

Fui Berço do primeiro médico norte – rio-grandense [Luiz Carlos Lins 

Wanderley, formado na Bahia], também foi aqui, que circulou o primeiro 

jornal do interior do Estado: “O Açuense” – semente fecunda de uma série de 

jornais e revistas162. 

 

Tanto se orgulha daquele seu rebento formado em Medicina como de um dos seus 

periódicos mais famosos no período Imperial na província do Rio Grande. 

A primeira tipografia de Assú, L’Açuense, data do ano de 1865 e era pertencente a João Carlos 

Wanderley. Em 23 de março de 1867 por ele foi editado e publicado o seu primeiro jornal, 

intitulado “O Açuense: Periodico Politico Moral e Noticioso”. Medindo 32x22 cm, com 

                                                           
sendo chamada de “Guerra da Tríplice Aliança” (Guerra de la Triple Alianza), já a historiografia paraguaia, 

também, utiliza uma expressão bastante particular: “Guerra Grande”.  
161 É também Celso da Silveira quem nos informa sobre a história desses dois sujeitos, referenciando a pesquisa 

que fez Adauto Câmara ("O Rio Grande do Norte na Guerra do Paraguai", edição do IHGRN - Natal - 1951 - Tip. 

Galhardo - Rua Chile, p. 161) nos boletins e Ordens do Dia (O.D.) do Arquivo Nacional, referentes à Guerra do 

Paraguai. Disponível em: <http://blogdofernandocaldas.blogspot.com.br/2009/03/assu-na-guerra-do-

paraguai.html>.  Acesso em: 23 de dezembro de 2016. Narra-se que a morte de Ulisses Caldas foi informada à 

família pelo próprio irmão através de uma carta que é possível ser localizada na internet em: 

<http://construindoahistoriahoje.blogspot.com.br/2012/02/norteriograndenses-ilustres-ix.html>. 
162 Roteiro de Desfile Cívico. 1985. Arquivo da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, Assú/RN. Caixa 07. 

Envelope 04. Página 02. 
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formato de duas colunas, com 8,3 cm cada uma, O Açuense circulou com periodicidade semanal 

até 1873, ano em que seu editor passou a publicar o “Correio do Assú: Periodico Politico, Moral 

e Noticioso”163. É a esse primeiro semanário que a cidade refere-se. O Açuense, e em seguida 

substituído pelo Correio Açuense164 com a justificativa de que  

 

O Açuense substitue hoje o Correio do Assú. O Prelo é novo, o typo 

outro, o formato differente; mas o programa é o mesmo: Adoração á 

Deus, como verdadeiro cathotico; amor á pátria, como leal cidadão; 

dedicação á causa da liberdade, como decido liberal; tal foi a tríplice 

divisa do Açuense; tal será tambem a do Correio do Assú. (Correio do 

Assú, 1873, nº1, p.1 – grifos nossos). 

 

Ambos os jornais, O Açuense e o Correio do Assú, tentaram apresentar à sociedade 

letrada do Assú as ideias “liberais”, especialmente a partir de 1876 quando passou a circular na 

cidade o “Brado Conservador: Folha Politica, Moral e Noticiosa165”. O Brado Conservador 

tinha por objetivo defender as ideias e interesses do Partido Conservador, mesmo que a partir 

da Proclamação da República tenha sido rebatizado de “Brado Federal”, convenhamos, um 

título não muito monarquista. 

No século XIX Assú fazia parte das rotas de comércio da Província, especialmente 

através daquele que se direcionavam aos chamados portos dos sertões166 (em especial do que 

se localizava na foz do Piranhas-Açu), por onde passavam produtos como sal, curtumes de 

couro bovino, além daquilo que provinha das oficinas de carne-seca que seguiam as ribeiras 

dos rios Açu e Apodi. Segundo Denise de Matos Monteiro, “durante a primeira metade do 

século XIX, o porto sertanejo Açu-Oficinas se consolidou como o principal porto da província 

do Rio Grande do Norte” (2012, p. 86), por mais que na segunda metade desse século, segundo 

essa mesma autora, as vias do comércio tenham sido redesenhadas e o Porto de Natal, capital 

da Província, ganhará proeminência em detrimento dos portos fluviais dos sertões.  

                                                           
163 As informações concernentes ao histórico da tipografia estão disponíveis em: 

[http://blogdofernandocaldas.blogspot.com.br/2015/05/primeiro-jornal-do-assu.html]. É possível encontrar O 

Assuense em formato digital na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional do Brasil (8 números do ano de 1867, 

4 do ano de 1868 e 3 números para os anos de 1870, 1871 e 1872) no endereço: http://bndigital.bn.br/acervo-

digital/assuense/817350  
164 O Jornal Correio do Assú teve alguns de seus números (2 de 1873, 1 de 1874, 2 de 1875 e 1 de 1876) publicados 

pela Biblioteca Nacional do Brasil e podem ser localizados, consultados e baixados em: 

http://bndigital.bn.br/acervo-digital/correio-do-assu/822434 
165 O Brado Conservador teve mais números conservados e digitalizados pela Biblioteca Nacional e o acesso aos 

mesmos pode se dar através do seguinte endereço: http://bndigital.bn.br/acervo-digital/brado-conservador/713953  
166 Sobre esse tema consultar: MONTEIRO, Denise de Matos. “Portos do Sertão e mercado interno: nascimento e 

evolução do porto Açu-Oficinas”. In: História econômica & história de empresas. XV. 1 (2012), 71 – 98.  
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Como se pode perceber, circulavam produtos, pessoas e ideias167. As ditas ideias 

conservadoras, simpáticas à manutenção da monarquia, já enfrentavam à concorrência das 

liberais, essas últimas, por vezes, apimentadas com pitadas republicanas. Os periódicos 

anteriormente mencionados podem ser muito úteis para cartografar a substância, as 

semelhanças e distinções entre os grupos que se diziam liberais e aqueles que se concebiam 

como conservadores. Assú era, portanto, portadora de uma sociedade letrada, provavelmente 

tão pequena como a própria cidade, mas já capaz de consumir mais de um semanário. Como 

ela se sentia nesse contexto de efervescência?  

 

Eu era uma cidade brotinho e muito romântica. Havia festas, reuniões, 

sessões de teatro. A lápinha era dançada pelos jovens de nossa cidade. São 

João Batista, meu padroeiro, já era festejado com novenas e quadrilhas. Eu era 

uma cidade alegre!168 (grifo nosso). 

 

Sentindo-se agora envaidecida, Assú continua expressando variadas emoções que 

surgem do sentimento de felicidade: por ser ninho de heróis patriotas, mãe do primeiro médico 

da província, a primeira cidade do interior a ter um jornal circulando por suas ruas. É uma jovem 

mulher, romântica e em ponto de desabrochar como um broto, “um brotinho”.  

Essa metáfora, que toma por referência o ciclo vegetal, foi muito utilizada no Brasil nos 

anos 1960, especialmente mobilizada por homens, mas não somente, ao se referirem às 

mulheres ainda jovens. “Brotinho” também se tornou recorrente no universo musical dessa 

mesma década, nesse período era possível ouvir Roberto Carlos no álbum “Louco por você”, 

lançado em 1961, cantar a canção “Brotinho sem Juízo”, em seguida, em 1964, cantava a 

música “Brotinho Transviado” a cantora Cleide Alves, rompendo com a quase regra de somente 

as mulheres receberem o adjetivo e destinando o termo ao público masculino.  

Logo depois, nos idos de 1966, Denise Barreto cantava o seu sucesso “Brotinho 

Travesso”, acompanhada pelo conjunto The Fevers e Golden Boys nos vocais, lançada pela 

RCA Victor. Enfim, antes de cair em desuso na década de 1970, a expressão “brotinho” ainda 

podia ser ouvida na voz de Erasmo Carlos cantando, em 1967, a regravação de “Brotinho sem 

Juízo”. Mas por que essa quase exaustiva reapresentação do uso social e musical do termo 

“brotinho” nesse artigo?. 

                                                           
167 Sobre as ideias políticas em circulação no Rio Grande do Norte do final do século XIX ao início do século XX 

é interessante consultar: BUENO, Almir de Carvalho. Visões de República: ideias e práticas no Rio Grande do 

Norte (1880-1895). Natal, RN: EDUFRN, 2016. 
168 Roteiro de Desfile Cívico. 1985. Arquivo da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, Assú/RN. Caixa 07. 

Envelope 04. Página 02. 
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Como o autor ou autora anônimo(a) das fontes aqui analisadas escreveu em 1985, muito 

possível viveu uma época em que “brotinho” soava como um elogio, fruto de um olhar um tanto 

desejoso em relação a uma pessoa e a um corpo que era promessa de desabrochar. É provável 

que nosso/a autor/a tenha ouvido através do rádio os sucessos da década de 1960, imaginamos 

com isso que, se ouviu em casa, em uma época em que o rádio ainda era um patrimônio custoso, 

se tratava de uma pessoa de relativas posses e considerável saber, tanto pelo possível lugar que 

ocupava no ramo da educação, mas também pela destreza com que aglutinou tantas informações 

sobre a história da cidade.  

Ainda sobre a expressão “brotinho” e o/a nosso/a autor/a anônimo/a, nos anos 1980 a 

expressão informal, mais uma vez transmutada de substantivo masculino à adjetivo, foi 

recuperada, especialmente, pela Jovem Guarda, e repetidamente era possível ouvir na voz de 

Roberto e Erasmo Carlos canções entoadas a elogiar meninas quase mulheres. Mesmo juntando 

pistas, ainda pouco é possível saber sobre a autoria das fontes, talvez alguém que ouvira a 

expressão na década de 1960, o que faria dela ou dele, na década em que elaborou o roteiro, 

uma pessoa já de meia idade. Mas talvez tenha nascido na década de 1970, quando o uso de 

“brotinho” se fez menos audível, conhecendo de modo mais expressivo somente na década 

seguinte, o que faria dele/dela alguém relativamente jovem quando tais documentos elaborou.  

Ainda assim permanecemos na incógnita, sem saber se se tratam de documentos 

elaborados por um homem ou por uma mulher. Certo é que a expressão “brotinho” era mais 

comumente empregado pelo sexo masculino, mas também, como as canções da época 

confirmam, as mulheres usavam para se referir aos rapazes, especialmente aqueles mais 

peraltas. Por isso tudo, o autor pode ser um homem, que reconhecia na história de Assú, ao 

longo do XIX, a de uma jovem e encantadora cidade, prestes a desabrochar; mas também pode 

ser uma mulher, se confundindo com a própria cidade que se biografa, envaidecida pela 

possibilidade de se ver e ser vista como um brotinho. 

Essas são pistas que nas fontes possibilitam saber, de modo limitado, muito mais sobre o tempo 

em que elas foram produzidas, aproximações hipotéticas sobre sua autoria, além das 

informações sobre a própria história da cidade que os roteiros, e seu autor ou autora, 

pretenderam reunir e apresentar. Voltemos à cidade! 

 

DE BROTINHO À TERRA DOS POETAS E DOS VERDES CARNAUBAIS 

Até o século XIX os cidadãos açuenses, como no resto da Província, precisavam 

ausentar-se da cidade para “obter as letras”, ou seja, ser formalmente educados, especialmente 
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se o objetivo fosse cursar o ensino superior. Imaginemos que se ainda hoje exige-se certos 

sacrifícios para enviar um filho ou filha para estudar noutra cidade que não a da família, no 

oitocentos isso era muito mais difícil. Nesse contexto, apenas os filhos das elites tinham acesso 

à educação pelo fato de que eram os únicos que, aliado à vontade, as vezes própria, as vezes 

dos genitores, possuíam condições financeiras para custear despesas com transporte e 

deslocamento, alimentação, moradia e manutenção em cidades de províncias como Ceará, 

Pernambuco, Bahia e, em alguns casos, na Corte, na capital do Império, o Rio de Janeiro. 

No início do século XX o quadro da educação em Assú altera-se com a ampliação do número 

de espaços destinados à educação escolar, especialmente a educação básica. Assú rememora: 

 

Mandaram abrir novas ruas... Construíram escolas que ainda hoje existem 

como o grupo Tenente Coronel José Correia, em 1911. E, em 1927, o colégio 

Nossa Senhora das Vitórias. Para este, vieram até irmãs do estrangeiro cuidar 

dos meus filhos. Eram as abnegadas “Filhas do Amor Divino”. Até hoje me 

comovo pensando nelas169. 

  

Comovida, Assú via com bons olhos a ampliação de sua estrutura urbana, mas também 

a chegada de novas instalações educativas. Consoante Roberg Santos: 

 

Na década de 1920, registra-se que a cidade já possuía escolas na área urbana, 

com destaque para o Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia, este 

atuando na educação de crianças, jovens, e ainda possuindo curso 

complementar. O Grupo foi tido como espaço escolar típico da modernidade, 

dada sua arquitetura e práticas pedagógicas de seus educadores (2017, p. 50). 

 

A chegada das “estrangeiras” mencionadas nas fontes tem a ver com a migração, do 

início do século XX, de membras da congregação Filhas do Amor Divino, que enviará suas 

irmãs direto de Viena, Império Austro-húngaro, com o objetivo de desenvolver um sistema de 

educação cristã destinado às mulheres, que romperiam, em parte, com a tradicional prática de 

apenas educar-se, formalmente, os homens.  

Resultado desse esforço foi a chegada de 9 religiosas na cidade de Caicó, em 11 de outubro de 

1925, chefiadas pela austríaca Irmã Teresina Werner, que inauguraria naquela cidade, em 15 de 

janeiro de 1926, a base do que é hoje o Educandário Santa Teresina do Menino Jesus, no qual 

foram matriculadas 72 alunas, passando a receber rapazes a partir de 1952.  
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Outro tentáculo desse projeto foi o que se destinou a cidade de Assú170, esse orientado 

pela Madre Francisca Lechner, que chegou ao Vale do Açu em 22 de fevereiro de 1927, já 

acompanhada da Irmã Superiora do Santa Teresinha de Caicó, Teresina Werner, encarregada 

de ambientar Lechner na cidade e fazer a tradução do Alemão para o Português. Em 09 de 

março de 1927 Lechner e as irmãs que a acompanhavam inaugurariam o que hoje se configura 

como o Educandário Nossa Senhora das Vitórias, contando com 32 alunas matriculadas, mas 

já no ano seguinte, 1928, admitindo à educação masculina. Essa empresa se conecta, além de 

com os interesses da própria Igreja Católica, com o projeto político do então governador do 

Estado, José Augusto de Medeiros. Neste sentido, ainda destaca Roberg Santos: 

 

A instalação do referido Colégio em Assú foi fruto da demanda da elite local 

mediante a ação de intelectuais, jornalistas, políticos em articulação com a 

Igreja Católica, na busca de implantarem uma escola tida como moderna em 

Assú, capaz de oferecer uma educação a altura do desenvolvimento 

econômico e cultural que se vivia à época. (Idem, 2017, p. 50). 

 

A educação da elite açuense não se restringiu apenas à formação de médicos, advogados 

e eventuais sacerdotes. Nesse sentido, o tema das letras, da poesia, da leitura e da educação não 

bacharelesca em Assú não pode ser ignorado uma vez que ela se singulariza por uma especial 

atenção à formação de homens, e algumas mulheres, “das letras”, sendo essa última um 

importante traço para invenção de uma “identidade açuense” na medida em que, ao longo do 

século XX, ela passou a ser conhecida como “cidade dos poetas, a Atenas norte-rio-

grandense171”.  

Sobre os homens das letras, a cidade recobra que  

 

Fui crescendo e notando brotar nos meus filhos o entusiasmo e amor pela 

poesia. Muitos deles se destacaram na poesia norte-rio-grandense. Eles são 

tantos, crianças, que se eu fosse lhes dizer os nomes, não caberia neste livro. 

Posso porém, citar alguns que vocês conhecem ou de que já ouviram falar: 

Renato Caldas, Francisco Amorim, Rômulo Wanderley e Muitos outros que 

fizeram de mim. “A CIDADE DOS POETAS”. Ah! Outros fatos me 

alegraram... Graças a inteligência e a inspiração poética existente no sangue 

                                                           
170 Informações disponíveis em: [http://www.ensv.com.br/institucional] e 

[http://www.estcaico.com.br/novo/histórico]. Acesso em 24 de dezembro de 2017.  
171 Um estudo muito importante, pioneiro e dedicado a esse aspecto da invenção de uma identidade açuense, em 

um contexto de mudanças para suas tradicionais elites e com base em suas tradições literárias, é o do historiador 

Roberg Santos: SANTOS, Roberg Januário dos. A Invenção da Atenas Norte-Rio-Grandense - Um Sertão de 

História, Poesia e Tradição. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2017.  
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dos meus filhos, tornei-me também conhecida como a “Atenas Norte-Rio-

Grandense”172. 

 

À medida que o corpo da cidade cresce, ela se representa como uma mãe acolhedora 

para os que vêm de fora e feliz pela inteligência dos filhos que dela nasceram, especialmente 

aqueles que, por sua dedicação aos estudos, a orgulhavam. Dentre esses os que se dedicaram à 

poesia serão responsáveis por fazê-la (re)conhecida no Estado. 

É a partir desse contexto em que ela, a cidade, diz sentir-se grande, moderna e admirada 

pelas outras cidades do Estado, por causa dos filhos que tanto lhe orgulham e lhes ajudaram a 

se fazer “Terra dos Poetas” e “Atenas Norte-Rio-Grandense”.  

Na percepção de Roberg Santos a invenção de uma identidade para a cidade muito tem do 

esforço do jornalista Ezequiel Wanderley em sua Obra Poetas do Rio Grande do Norte (1922) 

na proporção em que ele 

 

Foi tomado por alguns escritores como base da fundamentação poética 

açuense, à medida que passou a ser referenciado pelos intelectuais como a 

primeira narrativa que apresentou ao Rio Grande do Norte a dimensão poética 

açuense, pois Ezequiel realizou um tipo de antologia poética do Estado, 

oportunidade em que listou em torno de 28 poetas açuenses. A obra apresenta 

os principais poemas e os traços biográficos dos poetas referenciados. (2017, 

p. 82). 

 

Mas não foram somente intelectuais do sexo masculino os responsáveis pela 

representação de Assú como a Atenas Norte-rio-grandense, dentre todos os poetas e intelectuais 

que a cidade cita em sua biografia, uma se destaca: Maria Carolina Wanderley Caldas, 

conhecida popularmente na cidade como Sinhazinha Wanderley. 

Há um alguém que sempre trago na lembrança: Sinhazinha Wanderley!!! Decantava-me em seus 

versos, poemas e peças teatrais. Fez até um hino me exaltando. Emociono-me todas as vezes que o ouço 

cantar173. 

Maria Carolina Wanderley Caldas foi educadora, poetisa e também musicóloga e 

compôs na década de 1960 o Hino do Assú, reconhecido oficialmente através do Projeto de Lei 

é de n. 6/69, de 11 de setembro de 1969. Assú se diz emocionada sempre que ouvi tal hino a 

ela dedicado: 

 

Qual um canto harmonioso 
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Das aves, pelo ramado 

A minh’alma te festeja 

Meu Assú, idolatrado. 

 

Torrão bendito hei de amar-te 

Dentro do meu coração 

Salve, Assú estremecido, 

Salve, salve ó meu sertão. 

 

Palmeiral da minha terra 

As várzeas cobrindo estás 

Tu que és útil pelo inverno 

E pela seca ainda mais. 

 

Valoroso, florescente, 

Em face dos mais sertões 

Hão de erguer-te o nosso esforço 

Nossos bravos corações. 

 

Disponível em: < https://m.letras.mus.br/hinos-de-cidade/18021113/>. Acesso em: 5 dez. 2017. 

 

Ao conhecer a letra do hino açuense, podemos notar o motivo de tanta emoção sempre 

que a cidade o ouve. O hino é recorrente nos bons sentimentos por Assú, é uma verdadeira 

declaração de amor à cidade a que se presta ser canção oficial, o que não poderia ser diferente, 

pela própria natureza desse tipo de canção. Nesse sentido, a compositora sublinhou as 

palmeiras, as várzeas do rio e as aves, ícones que tornam o sertão do Açu “florescentes” em 

comparação a outros sertões, no que também demonstra inspiração da autora em versos de 

“Cação do Exílio” de Gonçalves Dias.   

Os versos de Gonçalves dias inspiraram Joaquim Osório Duque Estrada na atribuição 

da letra para o Hino Nacional do Brasil, oficializado através da lei n.º 5.700, de 1 de setembro 

de 1971, mas antes disso devem ter inspirado, especialmente "minha terra tem palmeiras/onde 

canta o sabiá", a autora do Hino da Cidade da qual tratamos, oficializado através do Projeto de 

Lei é de n. 6/69, de 11 de setembro de 1969, quando ela considera que em Assú há um 

“palmeiral” onde se ouve “um canto harmonioso das aves”. Se nas terras brasileiras da qual 

Goncalves Dias sentia tantas saudades as aves que ali gorjeavam, o faziam de modo 

incomparável ao canto de quaisquer outras aves de quaisquer outras paragens, nas de 

Sinhazinha Wanderley, o Vale do Açu, era o palmeiral digno do status da unicidade e 

endemismo, pois “valoroso e florescente” como em nenhum outro sertão.  

A cruzarmos o hino da cidade e os dois roteiros que elencamos para a escrita deste texto 

conduzimos nossa reflexão, mais uma vez, a percepção de Tuan. Para esse autor, “A consciência 

do passado é um elemento importante no amor pelo lugar. A retórica patriótica sempre tem 

dado ênfase às raízes de um povo” (1980, p. 144). Os referidos documentos, o Hino muito mais, 

https://m.letras.mus.br/hinos-de-cidade/18021113/
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pois se tornou patrimônio público, ao contrário dos dois roteiros, que ficaram arquivados e 

desconhecidos até muito recentemente, compõem esforços de gerações, de 1960 e/a 1980, para 

sedimentar uma determinada imagem da cidade, para isso mobilizando informações históricas, 

referências à paisagem e dados do conhecimento compartilhado a partir da memória social.   

A autora do Hino e o(a) autor(a) das fontes que analisamos em primeiro plano parecem 

ter vidas que se cruzam em alguns detalhes: ambas se vincularam de um modo especial à 

educação formal na cidade, conhecem bem sua história e a natureza em seu entorno e ambas 

desenvolveram uma escrita muito sensível do vivido, confirmando a percepção de tua a respeito 

de que “A apreciação da paisagem é mais pessoal e duradoura quando está mesclada com 

lembranças de incidentes humanos” (TUAN, 1980, p. 139), incidentes aqui entendido como o 

próprio ato da experiência e das vivências.  

 Nas poesias, no Hino e também nos dois roteiros aqui empregados um ponto presente 

e recorrente são as referências aos verdes carnaubais do Vale do Açu, formados por planta 

genuinamente brasileira, encontrada sobremaneira nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará 

e Piauí. 

No próprio Hino da cidade há ênfase nos carnaubais, a canção destaca o quão importante 

estes belos palmeirais são para Assú. O Vale possui até os dias atuais espaços em que eles são 

predominantes, os mesmos por muito tempo foram à base da economia da cidade. No trecho do 

hino: “Tu que és útil pelo inverno E pela seca ainda mais” há uma expressiva ressalva à utilidade 

da planta, considerando que todas as partes dela eram aproveitadas na sobrevivência e para fins 

comerciais.  

 

A carnaubeira é a planta mais útil de todo o sertão. Dá madeira grossa e rija, 

para construcção aérea e na água fazem-se linhas, caibros, ripas, bancos, 

esteios; a palha secca cobre as casas e fecha as paredes, faz esteiras, costas, 

chapéos, bolsas e canastras para carregar gêneros; quando nova, o seu tronco 

é molle e ralado, dá uma bebida alimentícia apreciada e apetecida, nas eras de 

calamidade; a fruta é saborosa e nutritiva; a raiz é medicinal; o talo serve para 

muitos empregos; e o caroço tem a applicação industrial porém, o seu maior 

valor é a cera que Ella produz admiravelmente e de trez typos. (SANTOS apud 

LIMA, 2017, p. 76). 

 

Da paisagem que era de se ver e tocar, no contexto que será elaborada uma nova 

identidade para a cidade de Assú, os carnaubais serão elemento de valor incomparável, deitados 

a brotar na paisagem poética, ocupando uma posição simbólica essencial na economia das 

palavras e na fabricação da “Atenas Norte-rio-grandense”. 
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A TERRA DOS POETAS ENVELHECEU: A NARRATIVA QUE A CIDADE FAZ 

SOBRE SI QUANDO O “BROTINHO” PERDEU A JUVENTUDE 

Visto o continuo crescimento narrado por Assú sobre si mesma até agora, ela chega em 

um ponto que talvez não esperasse quando ainda se sentia um brotinho: ela que tinha tudo para 

ser a mais bela e alegre cidade dos sertões se sente esquecida. Ela já não mais parece à cidade 

moderna, aparência essa que a deixava tão feliz. Se sente uma cidade atrasada e em processo de 

decadência: 

 

Certo tempo porém notei que eu estava decaindo. Escutei até me chamarem a 

“Terra do já teve”. Fiquei muito sentida, triste mesmo. Achei que não me 

queriam mais. Eu me sentia velha e esquecida. Chorei muito mas não queria 

que soubessem174.  

 

O sentimento de tristeza expressado por Assú denota uma cidade um tanto carente, triste 

e esquecida. Nesse fragmento do texto documental o esforço do(a) autor(a) em aproximar a 

cidade dos sentimentos possíveis em uma pessoa, talvez, alcancem o seu pico. Como um sujeito 

que perdeu a atenção de todos em sua volta, ela entristece, o que se aprofunda quando passa a 

ser considerada a “Terra do já teve”, expressão que a magoa. 

Como uma cidade dotada de sentimentos, ela percebe que a realidade de seu passado 

glorioso mudou. Assú havia sido uma criança em rápido desenvolvimento, depois um brotinho 

nos sertões, uma urbe próspera, cercada de carinhos e investimentos, heróis e poetas, 

construções importantes como escolas, a liga operária açuense, o grupo de escoteiros, o 

matadouro público, o prédio da prefeitura municipal, a longa ponte Felipe Guerra, que ligou a 

cidade de norte a sul de todo Estado, os jornais que circulavam informando a cidade sobre si 

mesma e sobre o que estava para além de sua fronteira e, agora, se sentia esquecida. 

O sentimento de ser esquecida a fez chorar solitariamente, para que ninguém percebesse 

suas lágrimas. No entanto, ela não conseguiu mascarar por muito tempo sua tristeza e  

 
Por sorte os açuenses notaram que eu andava sem graça depois daquela 

mudança. Recomeçaram a cuidar de mim com mais carinho, procurando 

recuperar o tempo perdido. Era natural o que eu estava sentindo, ninguém 

gosta de ser desprezado. E era isso o que estava acontecendo comigo175. 
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Aliviada depois de voltar a receber atenção, ela comenta que era natural o que sentia, 

pois ninguém gosta de ser desprezado. Com a intenção de retomar sua felicidade e beleza, os 

filhos de Assú passam a novamente alterar o corpo da cidade, na tentativa de retomar os ares 

de cidade grande de que Assú tanto tinha orgulho. 

E eu fui sendo embelezada. Sete praças foram construídas: a Praça do Rosário, 

a Praça Getulio Vargas, a Conde Matarazzo; com seus canteiros e viveiros me 

tornavam mais bonita. Construíram o Parque infantil Palmério Filho, que era 

a alegria das crianças. A fonte luminosa! Como eu gostava de olha-la. Fiquei 

vaidosa. Ganhei uma agencia do Banco do Brasil. Hoje com sua sede própria. 

[...] Eu tinha áreas de cidade grande. E os açuenses gostavam se orgulhavam 

de mim176. 

 

Assú novamente se assemelha à uma mãe, uma mãe que recebe um presente novo de 

seu filho: as praças e o Banco do Brasil dotado de uma agência própria. Agora o sentimento de 

reciprocidade parece manter novamente o elo existente entre a mãe e seus filhos (Entre Assú e 

os açuenses), pois a cidade tem orgulho de seus filhos, e seus filhos tem orgulho da sua terra 

mãe. 

Apesar de todo o crescimento e do embelezamento urbano, Assú, em nenhum momento, 

deixa de esquecer da natureza e beleza de seu Vale, com entusiasmo ela ressalta o carinho que 

tem por sua região: 

 

Ah mas este não poderia ficar esquecido. Meu vale! A sua fertilidade é 

conhecida em todo o mundo. Sobre ele chego mesmo a imitar: “Em se 

plantando, tudo dá” Imaginam quando este for irrigado, como 

pretendem... As pessoas que aqui moram além de trabalhar, se divertem 

assim...177 

 

É compreensível a ressalva que Assú faz a seu vale, o solo de várzea sempre foi muito 

fértil e proporcionou a produção de diversas culturas em suas terras, tanto as usadas para auto 

abastecimento familiar, como aquelas destinadas ao agronegócio, esse último presente na região 

de um modo mais expressivo a partir das últimas décadas do século XX quando, por ação dos 

governos militares, uma grande obra, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, possibilitou as 

condições necessárias para capital internacional investir na região, o que, infelizmente, ocorreu 
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em detrimento da agricultura familiar, da posse de terra por pequenos proprietários, de solos e 

águas limpos e dos próprios carnaubais, em grande medida afogados pelo gigante reservatório.     

Neste sentido o desejo que a cidade tinha de um dia ver seus solos artificialmente 

irrigados acabou por comprometer a máxima: “Em se plantando, tudo dá”, a lembrança de bons 

tempos de colheita, das sociabilidades e da diversão, atualmente, fora comprometida pelo 

envenenamento por agrotóxicos dos solos, do ar e das águas da região, essa é a nova realidade 

no vale do Açu, realidades essa que a cidade não pensou viver um dia. 

Ao final do roteiro, uma cidade que começou narrando a sua própria história como a de 

uma criança, deixa uma mensagem para as crianças do presente, como uma anciã que se sente 

na condição de aconselhar às gerações mais novas:  

 
[...] Mas é a você criança que vou confessar um segredo. Sou feliz, muito feliz 

por amar meu povo. Esse povo que soube fazer de mim a CIDADE DOS 

POETAS. Pronto, já contei! Mas não posso dizer terminou. História de uma 

cidade não tem fim. Hoje sem saber, muita gente está fazendo minha história 

– brincando, trabalhando. Destacando-se nos campos profissionais; sim pois 

muitos dos meus filhos são hoje pessoas importantes no Estado e no país178. 

 

Ela conta seu segredo: o quanto ama seus filhos e como isso a deixa feliz. Mas era 

realmente isso um segredo? Ao longo da sua biografia, Assú mostrou-se continuamente 

orgulhosa de seus filhos, ao passo que a falta de carinho, em um determinado momento, da 

parte deles, a deixava triste e se sentindo esquecida. A imagem de uma mãe acolhedora é 

recorrente ao longo dos roteiros, portanto, esse amor por seus filhos não é um segredo, não é 

uma novidade revelada ao final do roteiro, pelo contrário, é presente ao longo de quase todo 

ele. 

Nos roteiros, o tempo é uma questão chave, eles abrigam um passeio em séculos de 

história, mas antes de encerrar essa história que conta sobre si mesma, Assú alerta que essa 

mesma história não se acaba ali e nem estava de toda escrita e se faz voz às crianças, 

esperançosa de que essas tenham consciência de que são a continuidade daquele roteiro: 

 

Crianças açuenses, que aqui nasceram, crianças de outras cidades que em mim 

estão morando, eu recomendo, chego mesmo a pedir, cresçam e me queiram 

bem! Cresçam e cuidem de mim. A continuação de minha história, depende 
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muito do amor, da dedicação que terão comigo. Da gente grande que um dia 

vocês serão. Estou confiante179. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que essa pesquisa ainda se encontra em andamento, bem como nossa 

aproximação com as discussões da temática História, espaço e urbanidade, os resultados que 

ora apresentamos ainda são preliminares e precisam ser aprofundados com a continuidade da 

investigação. 

Mesmo assim é possível arriscar algumas anotações conclusivas. Apesar da 

documentação-base para a pesquisa ser de autoria anônima, vale levar em consideração a 

tentativa de quem a produziu de alçar a cidade à condição de autora e narradora da sua própria 

história, o que torna esses dois roteiros documentos muito especiais para o estudo da história 

da cidade de Assú, da história da educação, de como se comemoravam as datas cívicas e mesmo 

do modo como se tentou imortalizar determinadas memórias sobre a cidade. 

Além de serem informativos sobre os contextos a que se referem os dois roteiros muito 

nos possibilitam saber sobre a própria sociedade e o contexto em que foram elaborados, mesmo 

que de maneira aproximativa. 

Por outro lado, a leitura das fontes, a tentativa de conectá-las com outros textos e outros 

documentos, de montar uma rede que nos informe sobre tempo, homem, espaço e sociedade 

açuenses, nos aponta uma realidade que é a necessidade de revisitar a historiografia sobre a 

cidade e a região, sistematizar o conhecimento, passos esses necessários para a ampliação do 

saber histórico sobre a cidade.  

Na mesma direção, é preciso que os historiadores e historiadoras “namorem” melhor 

com os arquivos da cidade, afinal, quem diria que em uma atividade de Estágio escolar nos 

depararíamos com fontes tão particulares e importantes? 
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RESUMO: 

Este trabalho pretende analisar o sistema punitivo contemporâneo tendo como base uma 

análise sócio-histórica da pena e os seus reflexos no ambiente carcerário brasileiro. Sendo 

assim, serão pautadas questões que englobam a evolução da população prisional na busca de 

expressar características do controle social que estão refletidas no procedimento penal. Essa 

linha de raciocínio é relevante porque tais aspectos influenciam diretamente na efetivação dos 

direitos dos apenados e no sentido atribuído às instituições prisionais. O trabalho tem como 

objetivo discutir as mudanças no valor da pena e a sua influência no crescimento da população 

carcerária nas duas últimas décadas na sociedade. A metodologia utilizada é baseada em 

estudos bibliográficos, pesquisa histórica e empírica em fontes oficiais do governo, que atuam 

na formulação e implementação das políticas públicas, as quais gerenciam ofertas de recursos 

para o sistema prisional.  

Palavras-chave: Sistema penal; Evolução histórica; Prisões. 

 

ABSTRACT: 

This work intends to analyze the contemporary punitive system based on a socio-historical 

analysis of the pen and its reflexes in the Brazilian prison environment. Thus, questions will 

be set that encompass the evolution of the prison population in the search to express 

characteristics of social control that are reflected in the criminal procedure. This line of 

reasoning is relevant because these aspects directly influence the effectiveness of the rights of 
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the victims and in the sense attributed to the prison institutions. The objective of this paper is 

to discuss the changes in the value of the sentence and its influence on the growth of the prison 

population in the last two decades in society. The methodology used is based on 

bibliographical studies, historical and empirical research on official sources of government, 

which work on the formulation and implementation of public policies, which manage resource 

offers for the prison system. 

Key Words: Criminal system; Historic evolution; Prisons. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ao longo da história da civilização, as sociedades se estruturaram e desenvolveram assumindo 

aspectos específicos e, dada a sua complexidade e inomogeneidade – desde as mais antigas até as 

contemporâneas –, surgiram os atritos naturais e sociais, cada vez mais intensos e profundos 

(CALDEIRA, 2009). Nessa perspectiva, a continuidade e a ampliação do corpo social só foi possível 

em virtude do avanço e aprimoramento de meios de controle (objetivo e subjetivo). 

Tendo em vista a constante necessidade da existência de formas de contenção e poder dos 

aglomerados de pessoas em todas as épocas e culturas da humanidade, a pena foi criada pelos 

indivíduos como resposta para consertar e sistematizar consequências individuais de seus atos perante 

algum delito cometido. 

Desde a Antiguidade, diversas medidas eram estabelecidas como forma de penalização das 

ações que eram consideradas ilícitas em cada período histórico. No entanto, em razão dos novos 

padrões de punição e vigilância instaurados na sociedade depois da metade do século XVIII ficou 

claro que “não havia uma preocupação em reeducar os delinquentes, mas sim agrupá−los em um meio 

bem definido, rotulado, e que pudesse ser uma arma com fins econômicos ou políticos” 

(FOUCAULT, 1979).  

Considerando-se tais circunstâncias, de acordo com o relatório do Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias, InfoPen, de 2014, nos últimos 14 anos a população do sistema prisional 

brasileiro teve um aumento de 167,32%.  Este aumento reflete tanto ou mais a política criminal dos 

agentes públicos que predomina no Brasil, do que a mudança nas tendências de ocorrências criminais. 

Em junho de 2014, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do 

Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

fez um levantamento inédito ao incluir nessa estatística as pessoas em prisão domiciliar. Os dados 

apresentados revelam que a população carcerária brasileira é de 711.463 presos, o que coloca o Brasil 

na terceira posição mundial no contingente de encarcerados no mundo. Ao mesmo tempo, há um 
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déficit de 354 mil vagas no sistema carcerário. Se considerarem os mandados de prisão em aberto – 

373.991 – a população carcerária saltaria para mais de 1 milhão de pessoas183.  

Dessa forma, compreender esta nova configuração contemporânea da política, que combate 

mais os conflitos sociais, e pouco indaga a respeito da gênese dos mesmos, é de fundamental 

importância para o Direito, uma vez que é sob este aspecto que se concretiza os contornos do estado 

punitivo (PASTANA, 2013). Este, nas palavras de Wacquant (2001), caracteriza-se por diminuir suas 

prerrogativas na frente econômica e social e por aumentar suas missões em matéria de segurança, 

“subitamente relegada à mera dimensão criminal”. 

Este trabalho tem por objetivo examinar os aspectos históricos do surgimento da pena de 

prisão, bem como analisar a causa determinante para ter se tornado a principal sanção penal. Além 

disso, pretendemos entender a utilidade do direito penal para o controle social e estudar, através de 

suas causas econômicas e sociais, a origem e a “evolução” da pena de prisão como instrumento de 

dominação de grupos pelo risco ou pela ameaça do risco. Assim, buscamos verificar a influência de 

cada fase histórica na aplicação da pena. A metodologia utilizada é baseada em estudos bibliográficos, 

pesquisa histórica e empírica em fontes oficiais do governo (Levantamento Nacional de informações 

penitenciárias, INFOPEN. Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de medidas socioeducativas, DMF), 

que atuam na formulação e implementação das políticas públicas, as quais gerenciam ofertas de 

recursos para o sistema prisional. 

 

METODOLOGIA 

O projeto tem uma metodologia baseada em pesquisas bibliográficas envolvendo 

levantamento de dados. As fontes são livros, revistas e periódicos, estes todos da área jurídica, 

social e histórica. Os métodos de análise utilizados são o dialético e o exploratório, tendo como 

objetivo argumentar sobre o tema, fazendo comparações, estudos estatísticos e qualitativos para 

chegarmos a dados e certas conclusões sobre o sistema penal e carcerário.  

 

HISTÓRIA DA PENA DE PRISÃO DA ANTIGUIDADE ATÉ A IDADE 

CONTEMPORÂNEA 

A Idade Antiga (ou Antiguidade) foi o período que se estendeu desde o surgimento da escrita 

(4000 a.C. a 3500 a.C.) até a queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C.) e o início da Idade 

                                                           
183 Os dados podem ser encontrados em: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-
penal/cidadania-nos-presidios. 
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Média, século V. Nessa época, se formaram os primeiros Estados ordenados com certas 

características nacionais, de territórios e organizações mais intrincadas (CALDEIRA, 2009). A prisão 

era o ambiente onde o imputado esperava seu julgamento, pois, dessa forma, evitava-se sua fuga, e 

essa era a sua função principal (CHIAVERINI, 2009). Em caso de condenação, a pena aplicada era 

cruel e, na maioria das vezes, de morte. A ideia de privação da liberdade como forma de punição era 

estranha, tendo em vista que a pena possuía uma função precípua acautelatória (preserva o resultado 

útil do processo) do corpo do sentenciado para, em um momento seguinte, aplicar-se a pena de 

execução. Na obra Digesto, Domicio Ulpiano consignou expressamente que “o cárcere deve existir 

para custodiar as pessoas, não para puni-las”184.  

O início da Idade Média tem como marco a desintegração do Império Romano do Ocidente, 

no século V (476 d.C.), e término com o fim do Império Romano do Oriente, no século XV (1453 

d.C.), e com a queda de Constantinopla (CALDEIRA, 2009). Nesse período também não houve, 

praticamente, o aprisionamento como sanção criminal sobre um delito praticado por alguém. O 

caráter da pena era, sobretudo, sagrado, de base retribucionista185, porém já com preocupações de 

correção do infrator, além de consolidar a punição pública como a única justa e correta (SHECAIRA; 

CORRÊA JUNIOR, 2002). A igreja também adotou o encarceramento como forma de correção 

espiritual do pecador, a fim de que ele refletisse, em isolamento celular, sobre o erro cometido, 

reconciliando-se com Deus. Daí decorre a ideia de cárcere como penitência e meditação, originando 

o termo “penitenciária” (CALDEIRA, 2009). 

A passagem do mundo medieval para o moderno é baseada no lento processo de degradação 

do sistema feudal, e denomina-se de História Moderna, justamente, o período entre a crise do 

feudalismo, século XV, e o capitalismo industrial, século XVIII (MOTA, 1986). A profunda crise 

econômica e social do modo de produção feudal que ocorreu nos séculos XIV e XV, que retrataram 

o final da Idade Média, teve como consequência o nascimento do Estado absolutista no Ocidente. 

Nessa época, com o renascimento, a pena adquire alguns aspectos relacionados ao processo de 

ressocialização, como forma de prover o bem-estar do criminoso. Sendo assim, supera-se, pois,  

 

A ideia de que, para a justiça criminal, o delinquente não era mais do que a 

individualidade abstrata e anônima; não se levava em consideração que por 

debaixo das equações e fórmulas, se julgavam realidades vivas, seres 

humanos, cujo futuro moral e social era o resultado de um problema por 

                                                           
184 ULPIANO, Domicio. Livro 48, título XIX, fragmento 8, parágrafo 9. 
185 De acordo com a Teoria retribucionista, ou Teoria absoluta, pune-se o agente pelo simples fato de 
haver delinquido. Trata-se da retribuição com o mal do mal causado. Como a pena considera a 
gravidade do crime, a referida teoria respeita o princípio da proporcionalidade. 
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resolver186; ele ganha individualidade, porém esta doutrina se desenvolve de 

forma tímida até o início da Idade Contemporânea quando, a partir do 

Iluminismo, a proteção do homem ganha impulso (CALDEIRA, 2009, p.266). 

 

Durante o período do Renascimento, o absolutismo ganhava forma concomitantemente ao 

fortalecimento dos Estados Nacionais, estes governados por soberanos que, legalmente, tinham 

poderes ilimitados (ANITUA, 2008). Nessa perspectiva, os Estados absolutistas foram marcados pela 

extrema crueldade na aplicação das penas, uma vez que as punições eram castigos corporais e 

representavam exatamente o poder absoluto do soberano sobre o súdito. Esses eram feitos nos corpos 

dos condenados por meio de um verdadeiro espetáculo, que eram chamados de suplícios, penalidade 

cujo objetivo era causar sofrimento ao condenado, mutilar seu corpo e expô-lo ao público. A dor do 

executado servia à intimidação dos expectadores (CHIAVERINI, 2009). Continuaram a existir as 

penas de banimento ou multa para condutas “mais aceitáveis”, não obstante, na maioria das vezes, 

eram acompanhadas de castigos ao corpo. O crime deixa de ser apenas uma questão entre dois 

indivíduos para ser, então, uma ofensa ao Estado e às suas leis.  

A Idade Contemporânea é o período atual, especificamente, da história do mundo ocidental, 

iniciado a partir da Revolução Francesa (1789 d.C.) (CALDEIRA, 2009). O seu início foi marcado 

pelo pensamento iluminista, que elevava a importância da razão. Inicia-se, pois, o período dito 

“humanitário” da pena e surge a Escola Clássica do Direito Penal que, com base na ideia de livre-

arbítrio do ser humano, abandona o caráter cruel e irracional das penas para se aproximar da ideia 

racional e altruísta, com base na proporcionalidade entre o crime e a respectiva sanção.   

O sistema penal baseado no sofrimento do condenado e na pena de morte começou a se 

enfraquecer juntamente com o modelo absolutista. Simultaneamente, crescia a preocupação com 

relação à mão-de-obra, que ficava cada vez menor. E, assim, surgiu o interesse econômico em 

explorar os apenados. A ideia, então, foi dominá-los e colocá-los para trabalhar, mesmo que de forma 

involuntária, e contribuir para o capitalismo (CHIAVERINI, 2009).  Surge, pois, o mercantilismo, 

criando uma nova concepção de trabalho e estruturando uma modificação das penas privativas de 

liberdade, nas quais estas reformavam os internos por meio do trabalho e da disciplina (MELOSSI; 

PAVARINI, 2006, p.50). A partir desse momento, 

 

A pena não possuía um caráter utilitário, e não se concebia a punição de um crime 

pela privação da liberdade; a custódia possuía a mera função de guardar o corpo do 

condenado para, posteriormente, sofrer a pena que, na maioria das vezes, era a de 

                                                           
186  Conforme observa Raymond Salleiles, “esta concepção é uma construção abstrata do Direito Penal, 
que só leva em consideração o crime e ignora os criminosos” SALEILLES, Raymond. Op. cit., p. 
28.soltuto 
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morte ou de mutilações. A pobreza se generalizou, aumentando o número de 

desafortunados e delinquentes. Sob a ótica da política criminal, a morte passava a 

não ser a solução mais adequada, uma vez que não poderia ser aplicada a tanta 

gente187. Por outro lado, já que se passava pelo período do desenvolvimento do 

sistema econômico do capitalismo, esses desafortunados e delinquentes passaram a 

ser aproveitados como mão-de-obra gratuita, o que permitia, ainda, a manutenção do 

controle sobre ela. A ideia de prisão como forma de privação da liberdade surge, na 

verdade, mais como uma ideologia do modo de produção capitalista do que com o 

propósito humanitário e idealista de reabilitação do condenado (CALDEIRA, 2009, 

p.267). 

 

Foi graças às ideias do Iluminismo, especialmente após as publicações das obras de Beccaria 

(Dei delliti e delle pene) e John Howard (State of prisions), que o movimento pela humanização no 

aprisionamento ganhou força. Nesse período, também foi importante a figura de Jeremias Bentham 

(1748-1832), filósofo e jurisconsulto inglês que conseguiu disseminar a ideia de que os detentos 

deveriam cumprir a pena privativa de liberdade em condições dignas e favoráveis à sua 

“recuperação”, pois isso também traria inúmeros benefícios à sociedade. Bentham associou a ciência 

penitenciária à arquitetura, e idealizou o modelo panóptico de prisão (1789), cujo projeto permite que 

um só vigilante possa observar todos os detentos sem que estes saibam, representando uma economia 

importante em relação às prisões da época. A partir de então, começa o período da história no qual 

são progressivamente banidas as penas corporais desumanas e degradantes. As crueldades são 

trocadas pela correção e “recuperação do infrator”188. 

O que provocou a mudança da penalidade, na virada do século XVIII para o século XIX, foi 

o enquadramento do sistema judiciário a um mecanismo de vigilância e de controle. Foi a formação 

de uma estrutura estatal centralizada, baseada na vigilância e na reclusão, presente em toda a 

sociedade. A condensação das sociedades da vigilância ocorre, justamente, a partir da criação do 

modelo panóptico.  

As transformações ocorridas nas sociedades punitivas tinham como objetivo, pois, satisfazer as 

necessidades do novo modo de produção, o capitalista, que colocava a demanda material da sociedade 

em outro patamar, além de atribuir um novo status ao domínio da propriedade. Soma-se a isso a 

indispensabilidade de fixar os trabalhadores ao aparelho de produção, estabelecê-los ou deslocá-los 

para o local que fosse necessário. Disso surge uma nova legislação, com novos delitos, reguladora do 

comportamento das classes inferiores (LEMOS, 2014). 

                                                           
187  BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão, causas e alternativas. 2ª ed., São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 15. 
188 Neuman, Elías. El Estado Penal y la Prisión-Muerte. 1ª ed., Buenos Aires, Editorial Universidad, 
2001, p. 141-142. 
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As formas de penalidades surgidas no final do século XVIII não implicam, pois, em uma 

mudança de valores morais. As sociedades punitivas optam pelo sistema prisional como forma geral 

de punição e abolição dos suplícios. O corpo, então, não precisa mais ser marcado (FOUCAULT, 

1987). 

Outrossim, o poder político relaciona-se de forma diferente com os corpos. Seu controle passa 

a dar-se de outras maneiras, mais sutis e mais eficientes, ancorada em uma força policial mais ostensiva 

e profissionalizada. A evolução histórica do conceito de punição está estreitamente ligada à relação do 

poder político com os corpos. Mais precisamente no que se refere à maneira como o poder é exercido 

para o domínio, controle, sujeição dos mesmos (LEMOS, 2014). 

É na segunda metade do século XVIII que vai aparecer a ideia de que o delinquente é inimigo 

de toda a sociedade. Toda uma nova teoria do crime e do delinquente surge em função disso. Há que 

se produzir, então, meios de vigiar o povo em geral. Tem-se, por assim dizer, uma vigilância 

generalizada que se estende em setores e instâncias: a vigilância médica, a vigilância escolar, a 

vigilância penal (FOUCAULT, 1987). Estabelece-se, portanto, na história da repressão, um momento 

central: a passagem da punição à vigilância. Esse é “o momento em que se percebeu ser, segundo a 

economia do poder, mais eficaz e mais rentável vigiar que punir” (FOUCAULT, 1979).  

 

RISCO, PODER, CONTROLE SOCIAL E EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO 

CARCERÁRIA DO BRASIL 

O Brasil ocupa, hoje, a terceira posição no ranking dos países com os maiores números 

de apenados, com uma população prisional de 711.463 presos. No gráfico abaixo, retirado do 

relatório do InfoPen (2014), é possível analisar a quão célere e abrupto foi o crescimento da 

quantidade de presidiários no Brasil nas últimas duas décadas.  
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          Gráfico 1- Evolução da população carcerária do Brasil (De 2000 a 2014) 

Fonte: Relatórios Estatísticos Sintéticos do Sistema Prisional Brasileiro - 2000 a 2014. 

http://www.justica.gov.br/seus. 

Esta posição do Brasil entre os maiores países encarceradores é consequência do abrupto 

crescimento da população carcerária, com ênfase nos presos provisórios.  Em dezembro de 

2014, de acordo com o relatório do InfoPen (2014), 40% da população prisional brasileira era 

composta por presos provisórios. São quase 250 mil pessoas presas antes de serem julgadas em 

primeiro grau jurisdicional, sendo que há evidências de que uma grande parte delas poderia 

responder ao processo em liberdade. Nesse sentido, é importante perceber que, mesmo sem uma 

comprovação oficial de culpa, os indivíduos permanecem dentro dos presídios, o que nos leva 

a pensar, como assinala Foucault, que se estabelece “uma vigilância que busca se antecipar ao 

ato delituoso, que tem como consequência lógica a necessidade da punição do delinquente, 

inimigo do corpo social.” (FOUCAULT, 1987). Ou seja, encarcera-se não pelo ato delituoso, 

mas pela ameaça que o delinquente representa à coletividade.  

Tal perspectiva é corroborada pela notória superlotação no sistema carcerário. De 

acordo com dados das inspeções nos estabelecimentos penais, do CNJ, todos os Estados 

brasileiros encontram-se com déficit de vagas nas instituições de custódia. A atual política do 

sistema carcerário trilha um caminho que é mundial de grandes investimentos em construção e 

manutenção de prisões pautada num encarceramento em massa, no qual há um total abandono 

do discurso reabilitador das prisões que emergiu no início da modernidade. (BAUMAN, 1999). 

Dessa forma, desenvolve-se a relação do risco ou da ameaça do risco com a sociedade. 

A história das instituições políticas da sociedade moderna dos séculos XIX e XX pode 

ser entendida como a criação conflituosa de um sistema legal em uma tentativa de lidar com as 

incertezas e riscos industriais fabricados. Há, então, a estruturação da prisão como forma de 
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afastamento do risco da civilização e de delimitar aquilo que é aceito pela sociedade e aquilo 

que ela rejeita. Assim, como afirma Foucault, foi absolutamente necessário,   

 

Constituir o povo como um sujeito moral, portanto separando−o nitidamente 

do grupo de delinquentes, mostrando−os como perigosos não apenas para os 

ricos, mas também para os pobres, mostrando−os carregados de todos os 

vícios e responsáveis pelos maiores perigos. Donde o nascimento da literatura 

policial e da importância, nos jornais, das páginas policiais, das horríveis 

narrativas de crimes (FOUCAULT, 1979). 

 

  

Foucault também considera que o medo do perigo que o delinquente representa serviu 

de justificativa para as instituições de vigilância, como, por exemplo, a polícia e a forma como 

a qual atua na sociedade, em cima do medo e da insegurança.  

Outrossim, temos uma exploração do poder, este que age na comunidade em uma escala 

tão ampla que passa despercebido, todavia atua como uma rede, onde cada espaço tem seu 

papel, inclusive as prisões. Deste modo, 

O poder não se dá, não se troca, nem se retoma mas se exerce, só existe em 

ação, como também da afirmação que o poder não é principalmente 

manutenção e reprodução das relações econômicas, mas acima de tudo uma 

relação de força (...) uma espécie de guerra silenciosa, nas instituições e nas 

desigualdades econômicas, na linguagem e até no corpo dos indivíduos. 

(FOUCAULT, 1979) 

 

Para o pensador francês, a invenção das prisões, longe daquilo que muitos apregoam, 

foi e é um empreendimento que deu certo. Em que pesem as críticas comumente feitas à tal 

instituição, Foucault entendeu que a prisão cumpriu o seu papel, haja vista ter se transformado 

na principal forma de castigo da sociedade civil, porquanto fomentadora das técnicas de 

disciplina - esta instituída para controle e sujeição dos corpos -, tendo como objetivo precípuo 

tornar o indivíduo dócil e útil, para que tais elementos façam aquilo que a classe dominante 

determine, bem como opere da maneira que esta estabeleça. 

O conceito de disciplina, ou microfísica do poder – estratégia das classes dominantes 

para criar uma ideologia de submissão –, produz corpos domesticados, capazes de fazer o que 

queremos e de operar como queremos, mediante recursos de adestramento fundados no modelo 

panótico (vigilância hierárquica e sanção normalizadora), cujo modelo exaustivo é a prisão, 

núcleo da gestão diferencial das ilegalidades promovidas pelo sistema de justiça criminal. O 

biopoder social se exerce como guerra capaz de fazer viver os portadores de capital 

humano e deixar morrer os inúteis para as necessidades do mercado. 
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Com o que se tem exposto, é interessante ressaltar em quais classes atua esse poder e 

dominío sobre o corpo. Os estudos realizados pelo DMF demonstram que o perfil para o 

presidiário brasileiro é de alguém majoritariamente pobre, negro, do sexo masculino, de até 35 

anos, com baixa escolaridade e baixa capacidade de inserção no mercado de trabalho. No Brasil, 

esse fato já havia sido abordado por Ruben Oliven no começo dos anos 80. No artigo Chame o 

ladrão: As vítimas da violência no Brasil, ele alertava para o fato de que os grupos dominados 

eram, frequentemente, muito mais vítimas que responsáveis pela violência criminal em nossas 

cidades, no entanto, eram os mais perseguidos pela Justiça Penal e o que mais recebiam punição 

(OLIVEN, 1981). 

Bauman (1999) atenta para o fato de que a punição para as ações mais prováveis de 

serem cometidas por pessoas excluídas da ordem atual, pelos “pobres diabos tiranizados”, tem 

uma maior chance de aparecer no código criminal. Deste modo,   

 

Roubar os recursos de nações inteiras é chamado de ‘promoção do livre 

comércio’; roubar famílias e comunidades inteiras de seu meio de subsistência 

é chamado ‘enxugamento’ ou simplesmente ‘racionalização’. Nenhum desses 

feitos jamais foi incluído entre os atos criminosos passíveis de punição. (...) 

Só em casos raros e extremos os ‘crimes empresariais’ são levados aos 

tribunais aos olhos do público. Fraudadores do fisco e autores de desfalques 

têm uma oportunidade infinitamente maior de acordo fora dos tribunais do que 

os batedores de carteira ou assaltantes (BAUMAN, 1999). 

 

Todas essas análises e explorações recaem na concepção de controle social, na qual se 

apoiam as práticas do poder. O controle social compreende o conjunto de instituições, 

estratégias e sanções (legais e/ou sociais), cuja função é promover e garantir a submissão do 

indivíduo aos modelos e normas sociais. Ele é voltado sobre o deliquente  colocado na prisão, 

controle este que submete o indivíduo guiado por um viés econômico de lucro através da sua 

delinquência.  

Os homens posicionam sobre eles próprios uma dependência de forças invisíveis que 

eles sacralizam, instalando, assim, uma linha divisória entre os homens e as modalidades da sua 

organização em sociedade. Essa linha tênue e segmentada enaltece o Estado e coloca os homens 

em segundo plano, e é aí onde está o controle e o sucesso das instituições poderosas, como 

também o declínio dos que se sentem protegidos por tais instituições. 

Dentro do contexto de forças invisíveis está o Direito. Uma abordagem clara sobre tal 

perspectiva é trazida por Foucault, no livro Microfísica do poder. Para ele, o que mais importa 

é 



249 
 

Fazer sobressair o fato da dominação no seu íntimo e em sua brutalidade e a 

partir daí mostrar não só como o direito é, de modo geral, o instrumento dessa 

dominação – o que é consenso – mas também como, até que ponto e sob que 

forma o direito (e quando digo direito não penso simplesmente na lei, mas no 

conjunto dos aparelhos, instituições e regulamentos que aplicam o direito) põe 

em prática, veicula relações que não são relações de soberania e sim de 

dominação. Por dominação eu não entendo o fato de uma dominação global 

de um sobre os outros, ou de um grupo sobre outro, mas as múltiplas formas 

de dominação que podem se exercer na sociedade. Portanto, não o rei em sua 

posição central, mas os súditos em suas relações recíprocas: não a soberania 

em seu edifício único, mas as múltiplas sujeições que existem e funcionam no 

interior do corpo social (Foucault,1979) 

 

Foucault fala sobre dominação, e é neste termo que está o controle social. Àquela atua 

de múltiplas formas, desenvolvendo uma rede (na qual está presente o poder) e com isso leva o 

corpo social à sujeição através do direito e das demais instituições.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inegável, pois, que com o passar dos tempos engendraram-se subterfúgios para dar 

continuidade ao processo de encarceramento, mesmo diante das provas contundentes do 

fracasso da pena de prisão, continuava a insistência em mantê-la, colocando a culpa no aumento 

da criminalidade e na forma de executá-la e nunca no fato da sua existência. 

Pautadas as “evoluções” da pena com os séculos, são claramente percebidas as relações 

de domínio sobre o corpo dos apenados desde a Antiguidade. No entanto, a partir da metade do 

século XVIII, percebeu-se que o princípio carcerário, que era baseado na mutilação dos corpos, 

transformou-se em uma forma sutil de controle e poder. Daí em diante, instaura-se um ideal de 

prisão baseado na vigilância, no qual o foco é manter o medo e a insegurança social como 

impulsores do empreendedorismo existente sob os corpos nas penitenciárias.  

O papel do risco no mover do ambiente penal é vigoroso e aplica, na sociedade, a 

indecisão, a desordem e a demasiada inconstância. Tem-se o delinquente como um risco para a 

sociedade, segundo a visão foucaultiana e a ameaça do risco no fluir do corpo social. 

Juntamente com o risco, atua o poder e deste advém todo o controle social, constituído em uma 

teia que abrange a realidade carcerária e toda a sociedade.  

Tendo em vista todo um reconhecimento e levantamento de dados e teorias voltados 

para a análise do sistema penal e do que está mascarado sob ele, nos delimitamos a perceber 

esta atuação no Brasil. Com isso, é possível concluir que o país, tendo a terceira posição mundial 

de população de presos, é possuidor de um sistema no qual o lucro pela prática de domínio 

sobre os apenados, implícita e guiada por viés econômico, tem um sucesso substancial. Sucesso 
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este que decorre da formatação de todo um projeto de sociedade que ignora os direitos dos 

apenados. Além disso, a instituição social superior, o Estado, que deveria assegurar os direitos 

de todos, está dentro do corpo econômico que empreende tal projeto.  

Portanto, ao contrário do que está dado, um processo justo deveria ser assegurado para 

todas as pessoas, no qual estivesse garantido o princípio do contraditório189, este que daria a 

chance do apenado tentar provar sua inocência (exista ela ou não) nos casos de falta de sentença. 

Além disso, seria pertinente revisar as funções da pena privativa de liberdade, tendo em vista 

que, para uma sociedade que se move tão rapidamente, elas estão ultrapassadas, gerando uma 

desestruturada punição em massa, provocando a superlotação e deixando os apenados imersos 

em uma realidade na qual não tiveram a oportunidade de contrariar. 
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CORPO E SENSIBILIDADE: TESSITURAS SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS NO SERIDÓ POTIGUAR 

Jailson Valentim dos Santos190 

 

RESUMO: 

A finalidade do texto é discutir a problemática do corpo e da sensibilidade na Educação de Jovens 

e Adultos – EJA, dentro dos limites do componente curricular Arte. O campo empírico da pesquisa 

abrangeu duas escolas públicas estaduais da região do Seridó norteriograndense, considerando os 

fazeres docentes realizadas ao longo do ano letivo de 2016/2017. Em diálogo com Moacir Gadotti 

e José Romão (2001), o mestre Paulo Freire (1996; 2001; 2014) contribui com as discussões sobre 

o pensamento filosófico da educação, uma vez que ele segue no sentido de promover mudanças 

sociais pelo exercício da cidadania e pelas reflexões que despertam uma consciência crítica em 

todos aqueles envolvidos na ação de ensinar e aprender. Os processos e práticas em ensino e 

pesquisa perpassaram pelos fazeres artísticos e estéticos, seguindo passos de estudiosos como Ana 

Mae Barbosa (1998) e Mirian Celeste Martins, et al (2009), entremeados das construções 

reflexivas de Katia Canton (2009), Stuart Hall (2006) e Edith Derdyk (1989). A pesquisa mostrou 

que discutir a problemática do corpo na EJA por meio das linguagens da Arte contribui para que 

o educando reconheça a si mesmo, e o outro, na medida em que mantém o corpo desperto, ativo, 

vivo.  

Palavras-chave: coletividade; linguagem; práticas de ensino em Artes Visuais. 
 

ABSTRACT:  

The goal of the text is to discuss the problematics of both body and feeling in Education of Young 

sand Adults (EJA), within the boundaries of Art as a curricular componente. The empyrical field 
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mailto:valentim8@yahoo.com.br


253 
 

of research held two state public schools from ther egion of the North western Seridó, ranging the 

the teaching activities performed during the years of 2016 and 2017. With ideas related to Moacir 

Gadotti and José Romão (2001), master Paulo Freire (1996; 2001; 2014) I contributed to the 

discussions of the philosofical thinking of education, since it follows the idea of promoting social 

changes through the exercise of citizenship and the reflections that awaken a conscious critique in 

all those involved in the action of teaching and learning. The process and practices of teaching and 

research touchon the artistic and a estethic fields, in accordancetoresearchers such as Ana Mae 

Barbosa (1998) and Mirian Celeste Martins, et al (2009), intertwined with the reflexive 

constructions of Katia Canton (2009), Stuart Hall (2006) and Edith Derdyk (1989). The research 

showed that discussing the problematic of the body at EJA through the language of Art contributes 

for the student to better know himself and others, as it keeps the body awake, active and alive. 

Keywords: collective; language; teaching practices in Visual Arts. 

 

INTRODUÇÃO  

A finalidade do texto é discutir a problemática do corpo e da sensibilidade na modalidade 

educacional EJA, dentro dos limites do componente curricular Arte. É importante que a 

experiência corporal e sensível vivenciada pelos educandos na escola seja ampla. Para tanto, é 

imprescindível que o professor de arte redefina sua compreensão do conceito de sala de aula, para 

pensá-lo como um espaço de criação significativa onde o corpo seja convocado a participar 

ativamente de todo o processo expressivo e pedagógico. 

É importante que o educando ocupe o espaço escolar com o seu corpo ativo, vivo, 

participativo. Um corpo que vai além de uma concepção puramente biológica, para incorporar as 

práticas sociais e culturais do humano. Que seja capaz de revisitar suas memórias afetivas para 

construir uma nova ideia de espaço destinado as atividades criativas recomendadas no cotidiano 

escolar. Nessa perspectiva, o ensino de arte tem muito a contribuir com a formação do educando, 

na medida em que pode oferecer propostas que se vinculam à Arte, especialmente às linguagens 

artísticas contemporâneas.  

O campo empírico da pesquisa abrangeu duas escolas públicas estaduais da região do 

Seridó norteriograndense, considerando os nossos fazeres docentes realizados ao longo do ano 

letivo de 2016/2017. Pesquisando as relações possíveis entre as práticas pedagógicas em artes 

visuais e as propostas criativas que são elaboradas para os educandos da EJA, em consonância 

com a produção artística atual, chegamos à temática do corpo e da sensibilidade.  
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O texto traz em seu referencial teórico contribuições valiosas de estudiosos das áreas de 

Arte e de Educação. Em diálogo com Moacir Gadotti e José Romão (2001), o mestre Paulo Freire 

(1996; 2001) contribui com as discussões sobre o pensamento filosófico da educação, uma vez que 

ele segue no sentido de promover mudanças sociais pelo exercício da cidadania e pelas reflexões 

que despertam uma consciência crítica em todos aqueles envolvidos na ação de ensinar e aprender. 

Os processos e as práticas em ensino e pesquisa perpassaram pelos fazeres artísticos e estéticos, 

seguindo passos de estudiosos como Ana Mae Barbosa (1999) e Mirian Celeste Martins, et al 

(2009), entremeados das construções reflexivas de Katia Canton (2009), Edith Derdyk (1989) e 

Stuart Hall (2006). A contribuição deste estudioso jamaicano segue no sentido da formação da 

identidade de nossos docente/discentes. Suas reflexões apontam para um ser humano com várias 

identidades que são construídas permanentemente, pois essas estão sempre em curso.  

Nossas práticas em sala de aula motivaram a elaboração de algumas questões que 

apresentaremos ao longo do texto. Certamente várias ficarão sem respostas, mesmo assim, 

acreditamos ser importante compartilhá-las com os nossos pares e, quem sabe, retomá-las em 

reflexões posteriores. De imediato, anunciamos aquelas que foram disparadoras do processo de 

investigação: Que práticas docentes eu ofereço ao meu educando na escola que seja capaz de 

provocar nele uma experiência sensível/corporal significativa? Como eu educo o corpo do meu 

educando, para a obediência e a contenção ou para a atividade, a interação e a expansão do 

movimento? 

Muitas vezes precisamos acessar a memória do nosso próprio corpo antes de propor uma 

atividade criativa. O mestre José Romão (2001, p. 66) nos lembra que carecemos de memória 

também na hora de acessar os saberes e fazeres pedagógicos, “pois, na maioria das vezes, 

experiências de sucesso se perdem, por falta de uma socialização mais ampliada”.  

É fundamental escrevermos sobre a nossa prática docente para que possamos também nos 

dar a chance de refletirmos sobre qual é o projeto de sociedade que estamos edificando na escola. 

Quando pensamos sobre os nossos próprios fazeres pedagógicos, estamos construindo teoria em 

estreita relação com a nossa prática docente, de modo que podemos aproximar as nossas ações 

realizadas em sala de aula, de conhecimentos previamente elaborados. Isso favorece os 

cruzamentos de dados e o aprimoramento da nossa prática, bem como a modificação das teorias, 

dentro de um processo que confere legitimidade ao nosso fazer pedagógico na escola191.  

                                                           
191 Os estudiosos José Carlos Barreto e Vera Barreto (BARRETO; BARRETO; 2001) estudam sobre “A formação 

dos alfabetizadores” e a sustentação da prática pela teoria, podendo o leitor aprofundar este tema.  
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Escrever sobre a própria prática docente aproxima o educador do debate sobre assuntos 

artísticos e estéticos que se ligam ao Ensino de Arte. Além do mais, “precisamos demonstrar nossa 

proficiência nestes campos. Precisamos influenciar o pensamento sobre o currículo oficial. 

Podemos fazê-lo como indivíduos, como membros de associações profissionais ou grupos de 

interesse especial”. (BARBOSA, 1998, p. 134). A estudiosa Ana Mae Barbosa assegura que já é 

bastante difícil ter que fazer o trabalho nas escolas sem ter ainda que escrever sobre ele depois. No 

entanto, ela ressalta:  

 

se nós não documentarmos nosso trabalho de alguma forma e divulgarmos os 

resultados, ninguém ficará sabendo o que estamos fazendo. O ato de reportar ao 

nosso trabalho, de analisá-lo encoraja uma tomada de posição crítica. Somos 

capazes de refletir sobre nossa experiência, de aprender a partir dela e de 

compartilhá-la com outros, de forma que venham a aprender também. 

(BARBOSA, 1998, p. 134).     

 

Estudar as teorias, planejar as atividades e colocá-las em prática exige documentação, 

organização e uma apurada reflexão posterior.  

A pesquisa mostrou que é chegada à hora de tornar o corpo sensível ao seu próprio 

movimento e que ações simples como caminhar, coletivamente, pelo entorno da escola, podem ser 

uma direção a seguir rumo à consciência de si mesmo, mediado pela discussão do olhar 

crítico/criativo. Interessa, nesses casos, o envolvimento grupal, bem como a articulação dos gestos 

de cada um na forma de registros. Esses gestos podem ser desdobrados em outras atividades 

criativas na sala de aula.  

 

NOÇÕES DE CORPO E DE SENSIBILIDADE 

As pesquisadoras Marli Ribeiro Meira e Silvia Sell Duarte Pillotto trabalham com arte e 

educação. Suas reflexões abrangem os fazeres e saberes docentes, perpassados pelo corpo, pela 

sensibilidade e pela produção artístico/cultural. Para as autoras de Arte, afeto e educação, o 

paradoxo máximo do corpo é o fato dele ter sido criado para desaparecer. Precisamos do corpo 

para explorar meios, atmosferas, percursos, bem como para experimentar intensidades nos 

mínimos gestos. “O que pode o corpo é vir ao mundo e libertar a vida daquilo que cria obstáculos 

a tal devir”. (MEIRA, 2010, p. 72).  

Aprendemos, ainda na infância, que um corpo é uma estrutura física de um organismo vivo, 

seja de um homem ou de um animal. Para tanto, ele precisa ter órgãos e atender funções 



256 
 

fisiológicas. Cabeça, tronco e membros são as partes que configuram o corpo da espécie humana. 

Por muito tempo compreendemos que a cabeça servia para pensar e o resto do corpo estaria a seu 

serviço. Portanto, quem “bem pensava” não fazia esforço físico, ou fazia o mínimo possível, 

restringindo seu fazer às atividades mentais.  

Em um período da história recente, os “pensantes” moravam no primeiro piso dos prédios, 

ficando os andares superiores para as demais pessoas, pois assim, os “pensantes” poupavam seus 

corpos de subir escadas. Com o advento do elevador, essa lógica foi invertida e nos dias atuais a 

postura mais elegante e socialmente aceita é aquela que o sujeito almeja morar nas coberturas dos 

edifícios. Este não será capaz de subir as escadas do seu prédio, porque é atividade menor, mas 

não se opõe a pagar para fazer exercícios físicos em uma academia de ginástica. Portanto, 

aprendemos com a cultura que o corpo “pensante” não faz esforço físico, no que tange as questões 

práticas do cotidiano, porque ele já “pensa”. Assim, as atividades que envolvem as outras partes 

do corpo ficam relegadas àquelas pessoas que “não pensam”, que são “desprovidas” de 

intelectualidade, como se corpo e mente fossem coisas dissociadas, separadas, no humano.   

O saber agora não fica restrito à cabeça. Os estudiosos já falam em memórias do corpo, em 

inteligências do corpo, ou seja, quando pensamos na biologia do corpo, pensamos neste como 

sendo algo integral, holístico, e não em partes específicas de um todo. Por meio do corpo é possível 

convocar os sentidos, gerando “estados de invenção” (MARTINS, et al 2009). Sentidos que 

povoam um território subjetivo, único, particular. Mas, afinal, como a escola que construímos hoje 

compreende a sensibilidade? 

Os dicionários da língua portuguesa são unânimes em relacionar sensibilidade com 

delicadeza e afabilidade, justo que é uma qualidade do sensível. Desta maneira, compreendemos 

a sensibilidade como a capacidade humana de sentir, de sentir em profundidade. O potencial 

sensível habita o corpo humano, qualquer corpo, porém, em alguns, este pode se encontrar 

adormecido. Na escola, cabe ao educador o papel de despertá-lo por meios de atividades criativas 

que sejam pensadas para este fim. Em Arte, que é linguagem (re)criadora, as proposições sensíveis 

abrem infinitas possibilidades de ensino e de aprendizagem.  

Meira e Pillotto (2010, p. 72) acreditam que o corpo precisa ser acordado, notado, investido 

como o fazem as crianças, de maneira natural e espontânea, ao se entregarem “integralmente ao 

movimento, permitindo que a profundidade aflore à superfície como expressão da própria 

vitalidade”. Para essas estudiosas, quando o corpo é 
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concebido como criador de configurações múltiplas e variáveis, permite fazer 

uma outra ideia do que é agir, atuar, trabalhar, sentir e dosar o tempo. Caracterizar 

o corpo como aberto a mutações em função de suas relações simultâneas 

ocorrendo dentro e fora, permeável e, ao mesmo tempo, resistente a trocas sociais 

múltiplas, amplia o sentido de corporeidade da existência. (idem). 

 

O mestre Paulo Freire ressalta que o processo de ensinar e aprender envolve a construção 

mútua entre educador e educando, sendo possível abrir espaço para o prazer e o maravilhamento, 

pois é aonde se constrói a “boniteza de ser gente”. O pernambucano postula que “ensinar e 

aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria”. (FREIRE, 1996). 

Ampliando esta compreensão, voltamos a pensar com Marli Meira e Silvia Pillotto sobre o sensível 

e o afeto nas práxis educativas, acreditando que 

 

é importante compreender o conhecimento, não como algo a ser dado, mas como 

algo a ser construído e sentido, capaz de tocar nosso ser profundamente. Desse 

ponto de vista, o conhecimento construído é mais do que intelectual, é também 

intuitivo, é um conhecimento global das coisas. Internalizamos vários aspectos 

de um fenômeno, interpretando-os a partir da percepção que temos do que vemos, 

de onde estamos e da história que construímos, pois conhecer passa pelo limiar 

do racional e do sensível. (MEIRA; PILLOTTO, 2010, p. 41). 

 

A escola não pode ficar restrita aos procedimentos puramente racionais. O afeto e a 

sensibilidade devem ser partes constitutivas dos processos educativos. É pela sensibilidade que o 

ser humano sente, se emociona e provoca também emoções no outro. Por meio dessa faculdade o 

educador vai encontrando as potências que transformarão suas práticas docentes, à medida que vai 

incorporando a empatia, a ternura, a boniteza e a alegria nas suas ações cotidianas.    

 

O CORPO NA ESCOLA  

Ao pensarmos na problemática do corpo é interessante analisar que as conceituações 

usualmente utilizadas na escola partem de visões biológicas, deixando em segundo plano a 

influência da cultura sobre ele. Ao restringir a visão do corpo à biologia, como um campo que 

utiliza estereótipos masculino e feminino, reforçamos a hegemonia da cultura branca, fálica, 

etnocêntrica.  

Somos forjados pela cultura. No contexto doméstico recebemos as primeiras instruções de 

como nos portarmos. Se somos menina, devemos ter um jeito de sentar, andar, brincar, se 

relacionar com o mundo. Se formos menino a conversa é outra. É preciso ser forte, macho, varonil.  
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A maneira como enxergamos os nossos próprios corpos é um reflexo da nossa formação 

social e identitária. Mediados pela cultura vamos construindo a nossa identidade. Para o estudioso 

Stuart Hall o ser humano possui várias identidades e estas são construídas permanentemente, pois 

estão sempre em processo. Usando seus próprios termos é possível perceber que  

 

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. [...] Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, 

sempre “sendo formada” [...] Assim, em vez de falar da identidade como uma 

coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 

andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está 

dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza [...] (HALL, 2006, 

p. 38-39). (Grifo do autor). 

 

A estudiosa Katia Canton (2009) identifica que a problemática do corpo aparece fortemente 

na produção artística contemporânea. Os artistas “se mostram atentos às tensões situadas em um 

corpo cada vez mais idealizado pela sociedade de consumo, confuso em meio a tantas imagens 

cujos modelos são espetacularizados, inseguros na projeção de uma dimensão do corpo que é 

sempre aquela que supervaloriza a forma e o prazer”. (2009, p. 25). Um corpo que não deve sofrer 

ou sentir dor, pois “o sofrimento não é normal, não é natural; natural é ser feliz e alegre 24 horas 

por dia”. (idem, p. 41).    

A sociedade como um todo interfere no modo de nos relacionarmos com o nosso corpo. 

Isso vai de instituições religiosas a influência da mídia. Esta praticamente dita um padrão de como 

devemos nos vestir ou cortar os cabelos, além de tudo o que devemos consumir ou descartar para 

sermos “felizes”. A cultura midiática tende a espetacularizar o corpo, interessando-se por este 

apenas do pescoço para baixo, como bem salienta a pesquisadora Ingrid Dittrich Wiggers (2008). 

Se a mídia dá conta do corpo, do pescoço para baixo, cabe à escola se preocupar pelo resto, ou 

seja, “apenas a cabeça”. Será isso mesmo o que resta a escola? Qual a noção de corpo que transita 

no contexto escolar nesta contemporaneidade?  

O estudioso Luiz Henrique Sacchi dos Santos (2002) segue uma direção de raciocínio onde 

mostra que o tratamento que oferecemos ao outro tem estreita relação com aquilo que vemos e, 

tais visões são instituídas por representações contidas em textos, discursos e imagens. Nessa 

perspectiva, devemos ficar atentos, pois 
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no espaço da sala de aula, os materiais didáticos usualmente utilizados (livros, 

atlas do corpo humano, etc.) exibem, quase sempre, a mesma representação: um 

corpo fatiado com as vísceras à mostra; incompleto (mutilado); sem rosto; sem 

mãos e pés. Enfim um corpo que não é igual ao de ninguém, não sendo possível 

saber, na maioria das vezes se é macho ou fêmea. Este corpo quase nunca é 

trabalhado como um sistema, mas nos moldes cartesianos, seccionado para que 

através do estudo de suas partes os/as alunos/as possam construir o todo. Aliás, 

um pretenso todo que nunca é retomado na escola. (SANTOS, 2002, p. 102). 

 

Na interlocução com este autor, a professora de arte da Universidade Federal de Pelotas – 

UFPel, Maristani Polidori Zamperetti, elucida que, normalmente, quando se pensa em corpo e nos 

assuntos relativos a corporeidade na escola, relaciona-se sempre a Educação Física. Maristani 

elucida: “na escola em geral, o corpo é compreendido como do pescoço para cima, privilegiando 

a intelectualidade e a racionalidade, e parece ser o sentido escolhido e direcionado de todo o 

trabalho escolar”. (ZAMPERETTI, 2011, p. 174). 

Andarilhamos por estes sertões usando chinelos docentes na tentativa de vencermos os 

percursos desse território, como retirantes que saem com os olhos ávidos, tentando perceber as 

potências de cada ato expressivo nessa imensidão de infinito azul. (SANTOS, 2016). Desejamos 

experimentar o cotidiano escolar, a formação continuada e o ensino de arte, com suas várias 

possibilidades de fazê-los, buscando inspiração em educadores e artistas, que no exercício do seu 

ofício, ressignificam seus modos de atuar e afetar o mundo. No enlace de forças que envolvem 

Arte e Educação, atentamos às belezas do cenário sertanejo, à sensibilidade do povo, à arte e à 

produção cultural da região, sem esquecer as questões do corpo na escola, tanto do educador, 

quanto do educando, porque precisamos sentir. 

 

Sentir da superfície ao mais íntimo e profundo do ser. Sentir com o corpo todo. 

É preciso acordar o corpo, experienciar a beleza, a arte, a docência, a existência, 

a vida. Temos que desviar o nosso olhar do já sabido, pois ele pode não servir 

mais. Joguemos. Vamos fazer arte na sala de aula, na rua, nos espaços culturais. 

É componente fundamental, para o desenvolvimento humano, a experiência 

estética. (SANTOS, 2016, p. 92-93). 

 

As experiências sensíveis são vivenciadas com o corpo. O estudioso João-Francisco Duarte 

Junior acredita que experienciar a arte é ter um contato profundo com a beleza, 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, 
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p. 59). É pelo corpo que nós sentimos, seja em casa, na galeria de arte, no hospital, na praça ou na 

escola, mesmo em salas de aula tradicionais. Nessa perspectiva é que praticamos a docência na 

escola, de maneira mais experimental, a fim de desacomodar, mexer, provocar dúvida e 

instabilidade. Não é mais concebível a pedagogia da resposta pronta nas escolas, tanto no ensino 

regular, quanto na EJA ou em outra modalidade de ensino, como a universitária. Não é concebível 

o ensino de arte preso aos limites da carteira escolar, ao espaço da sala de aula, sabendo que as 

experiências nos passam, nos tocam, nos acontecem e ressignificam os nossos diálogos cotidianos, 

seja na escola, no trabalho ou na vida. Afirmamos isso a partir do embate de nossas práticas 

docente com as contribuições do professor espanhol Jorge Larrosa Bondía. (2003).  

A estudiosa Maristani Zamperetti sublinha que este local tradicional de ensino é um espaço 

ocupado, na maior parte do tempo, por educadores e educandos em processo de formação escolar. 

Ela ressalta que as aprendizagens e experiências que possibilitam a construção de conhecimento 

entre os educandos não ficam restritas ao ambiente interno da sala de aula. E o corpo, que tem sido 

esquecido pelos adultos na escola, vira objeto de estudo em arte. São palavras da pesquisadora: 

“contrariando as formas convencionais educativas, o corpo precisa conquistar e ocupar outros 

espaços escolares, potencializando a materialização de nosso querer e devir no mundo”. 

(ZAMPERETTI, 2011, p. 174). 

No livro Formas de pensar o desenho (1989, p. 49), sua autora, Edith Derdyk, defende a 

aplicação das teorias ao nível da prática. A artista assegura que “a inter-relação entre uma educação 

vivencial – a prática do sensível – e uma educação visando o desenvolvimento da inteligência – a 

prática do conceito” faz-se extremamente necessária. Assim, voltamos a nos interrogar: que tipo 

de prática eu proponho para atualizar o espaço da sala de aula como vivência criativa? Que práticas 

sensíveis podem provocar meu corpo na escola e como estas estão articuladas à produção artística?  

 

SALA DE AULA COMO UM TERRITÓRIO DE AGENCIAMENTOS 

Na voz do filósofo francês Gilles Deleuze, “um agenciamento é precisamente este 

crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida 

que ela aumenta suas conexões”. (1995, p. 17). Nesse sentido, traçamos linhas de fuga com o fim 

de despertar o sensível que existe em cada um de nós, educador e educando da Educação de Jovens 

e Adultos do Seridó.  

Nossas proposições costumam ser coletivas e carregam a ideia embutida de expansão de 

territórios. Para mobilizar o corpo dos educandos que chegam às nossas salas de aula nós 

utilizamos várias estratégias de ensino, sem perder de vista os objetivos do ensino de arte na EJA. 
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Estes perpassam pelo entendimento de que o educando que frequentar esta modalidade 

educacional possa explorar as possibilidades da arte, ampliando seu repertório expressivo e sua 

capacidade de compreensão do mundo. (BRASIL, 2002, p. 137).  

Uma das possibilidades de trabalho é se apropriar do conceito de deslocamento. Ou seja, 

compreender que podemos expandir os limites da sala e propor atividades criativas para além dos 

muros escolares. Isso provoca muito estranhamento, inicialmente na equipe gestora, seguida dos 

colegas educadores e por fim nos próprios educandos. De antemão, é importante saber que esta é 

uma prática muito trabalhosa, no entanto, se queremos de fato uma educação transformadora, vale 

o esforço. Conhecer os equipamentos culturais e os espaços em potencial da vizinhança também é 

fundamental, para potencializar as boas parcerias com a comunidade. Isso é salutar para todos os 

envolvidos nos processos de ensino/aprendizagem da EJA, porque tira a instituição escolar da 

condição de ilha, de isolamento. Nesta perspectiva, o professor Moacir Gadotti acredita que “o 

educador popular, no contato direto com a cultura popular, descobrirá rapidamente a diferença 

entre espontaneísmo e a espontaneidade que é uma característica positiva da mentalidade popular”. 

(GADOTTI, 2001, p. 33). 

O trabalho proposto nas aulas exige tanto do educador, que propõe, quanto do educando, 

que adere, constante mobilidade no espaço de aprendizagem para se rearranjar dentro do que pede 

a atividade criativa. Estas são adaptadas à sala de aula, mas nada impede de ser deslocada para um 

espaço aberto, como o pátio da escola, a rua, a praça. A ideia é quebrar a lógica do currículo escolar 

tradicional, que oferece aos educandos um ensino limitado às quatros paredes da sala de aula, 

perpassando todo o planejamento da aula. A motivação é por uma aula viva, onde os corpos dos 

educandos possam ser despertados para experienciarem novos jeitos de se expressarem, 

descobrindo maneiras diferentes de sentir, fazer e aprender arte. Por isso vale o esforço de 

organizar ou reorganizar o espaço, propiciando ao educando que ele experiencie atividades para 

além das costumeiras, das tarefas reduzidas à folha de papel A4. 

É interessante notar a postura dos corpos (Imagem I e II). Estes podem se encontrar de 

várias maneiras apenas para desenhar uma linha: corpos eretos, curvados, sentados, agachados, 

deitados, de frente, de costas, conforme conveniência do momento. É possível caminhar, correr, 

apressar, reduzir o ritmo do gesto, inclusive porque se pode utilizar venda nos olhos, se a ocasião 

exigir (Imagem III).     

Imagem I: experiência com educandos em biblioteca comunitária.  

Imagem II:experiência no pátio da escola. Imagem III:experiência com a pintura em praça pública.  
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Fonte: acervo pessoal do autor. 

Olhando as imagens acima, indagamos: quais são os registros de experiências corporais 

vivenciadas na escola que guardamos conosco na memória? Nas ações que propomos, o corpo é 

convidado ao movimento por meio de gestos que expressam sensações e sentimentos ao interagir 

com o suporte/espaço. A intenção do trabalho é ampliar as possibilidades do educando de se 

expressar artisticamente, reconvocando a memória dos primeiros tempos escolares. 

 

EXPLORANDO O CORPO E OS CONTEÚDOS DA ARTE 

Em uma aula sobre o abstracionismo abrimos espaço para uma experiência sensível. A 

ideia era explorar a arte abstrata por meio da linguagem gráfica, considerando o corpo do educando 

neste processo construtivo, criativo e coletivo. Na aula anterior havíamos apresentado artistas 

como Kazimir Malevich (Ucrânia, 1878 – Rússia, 1935) e Wassily Kandinsky (Rússia, 1866 – 

França, 1944), chamando atenção para o modo de cada um se expressar sobre o suporte: o primeiro 

de maneira mais geometrizada, portanto, mais racional, e o outro de modo mais subjetivo, com 

seus estudos sobre a “vida interior”, uma vida tocada por gestos, sons, cores. 

A arte não está desvinculada da vida. Estudamos sua história sempre em relação com o 

nosso contexto, ou seja, organizamos o conhecimento e o aplicamos, considerando a nossa 

realidade sociocultural. Nesta perspectiva é que acreditamos ser importante cruzar, por meio do 

diálogo, os saberes científicos com os conceitos que fazem parte do cotidiano de cada educando.   

A proposta consistiu em forrar o chão com várias cartolinas (Imagens IV, V e VI) e depois 

sugerimos que os educandos deitassem sobre este suporte para desenhar. Interessava o movimento, 

a gestualidade do corpo e suas intensidades, as escolhas de percursos das mãos e soluções 

encontradas por cada educando para expressar no suporte as pulsões de seus corpos. “No desenho, 

o gesto contém uma verdade, o toque é o contato real e supremo, o tempo instantâneo é o impulso 

atômico da ação inscrita no papel”. (DERDIK, 1990, p.117). 

Imagem IV:preparação do suporte. Imagem V e VI: possibilidades de gestos amplos no ato criativo.  
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Fonte: acervo pessoal do autor. 

Alguns educandos, no primeiro momento, acreditavam que o trabalho consistia em apenas 

riscar. Nestes casos, o desafio do educador era tentar ampliar esta compreensão reducionista. Sair 

do movimento do punho para soltar o braço em gestos criativos já é um avanço para o corpo, que, 

em muitos casos, se encontrava aprisionado a uma força externa. O gesto criador, solto, sentido na 

intimidade de cada um, é resposta de um corpo atento aos estímulos. O educador, além de mostrar 

que o risco é fruto de um gesto feito em determinado instante, deve discutir também a gramática 

visual com seus educandos. Refletir sobre os elementos da linguagem visual como ponto, linha, 

plano, textura e as relações de cor, a velocidade, o ritmo e o equilíbrio, por exemplo, são 

importantes para a ampliação dos saberes da arte. São medidas como estas que podem oferecer 

ferramentas ao educando para que ele possa abrir “o canal da realização estética”, uma vez que “o 

ser humano busca a solução de problemas através de dois comportamentos básicos: o pragmático 

e o estético, isto é, buscam soluções que sejam mais práticas, mas fáceis, mais exequíveis, porém, 

ao mesmo tempo, mais agradáveis, que lhe dêem maior prazer.” (BARBOSA, 1999, p. 33). 

Esta medida faz com que os educandos percebam que a proposta foi mais do que uma 

brincadeira. É possível que ela tenha atravessado o educando, rememorando que na visão de Jorge 

Larrosa Bondia (2003, p. 21) a experiência é “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 

Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca.”  

No final da atividade, eles foram convidados a caminhar em volta do desenho para melhor 

apreciá-lo, na sua pluralidade de sentidos. O trabalho encontrou sua força no processo vivenciado 

pelo educando, na construção compartilhada e no sentido atribuído por cada um deles, revelado 

no momento da leitura coletiva em sala de aula. Aqueles que por algum motivo não quiseram 

desenhar, tiveram oportunidade de observar os colegas em ‘performance’ criativa, além de 

participar no momento da roda de conversa que, normalmente, é feita ao final de atividades desta 

natureza, fazendo leituras das imagens e refletindo coletivamente sobre a prática realizada.  

O resultado da proposta foi um desenho construído na coletividade onde se percebe os 

impulsos individuais dos educandos (Imagem VII). Cada um usou uma cor diferente para se 

expressar, ao mesmo tempo em que seus corpos foram convocados a participar ativamente da 
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composição gráfica, expandindo seus gestos em linhas orgânicas que marcaram ritmos e seguiram 

diversas direções, encontrando seu apoio no abstracionismo lírico, ou seja, nas questões subjetivas 

de cada um. Assim como Derdik (1989), acreditamos que o corpo é um elemento vivo, veículo das 

construções gráficas, que sente o meio e suas pulsões.  

Imagem VII: trabalho em exposição em Mostra Didática da escola.

 
 Fonte: acervo pessoal do autor. 

Com base nessa proposta criativa entendemos que seja importante oferecer aos educandos 

da EJA atividade que possam despertar sentido para eles. É importante que os educandos não sejam 

infantilizados com “trabalhinhos” que reduzem os fazeres artísticos à manipulação de uma folha 

A4. É fundamental ampliar o suporte (Imagem VIII) e rever nossas possibilidades de atuação 

docente para que cada um se sinta desafiado, sem ser desrespeitado dentro de suas singularidades, 

com propostas inventivas, socializadoras e sedutoras. (Imagem IX).    

Imagem VIII: trabalho elaborado com gotejamento (Pollock). Imagem IX: educandos em atividade. 

      
Fonte: acervo pessoal do autor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa mostrou que as propostas experienciadas na Educação de Jovens e Adultos do 

Seridó norteriograndense, envolvendo o corpo e a sensibilidade, no primeiro momento causaram 

estranhamento, desconfiança, reserva nos educandos. À medida que os mais “aventureiros” iam 

aderindo à proposta e demonstrando prazer e satisfação, os mais tímidos foram se sentindo 
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estimulados e mais seguros, de modo que eles iam fazendo, de maneira natural, a adesão à 

proposta. Ao aderir, eles iam transformando a experiência em momentos culturais, de descobertas 

e construção de conhecimento, na coletividade, no contexto escolar. Desta maneira, os educandos 

foram estabelecendo relações entre si mesmo, com os colegas de aula e com o educador. Isto 

aponta para a necessidade de um trabalho mais eficaz nas escolas, no que tange a problemática do 

corpo, com o fim de torná-lo mais sensível ao movimento e a gestualidade, por meio de um 

percurso que pode chegar a uma maior consciência de si mesmo, e do outro. O envolvimento 

grupal e a articulação de gestos podem ser registrados e desdobrados em outras atividades criativas 

na escola.  

As trocas e os compartilhamentos de saberes são constantes no cotidiano escolar da EJA. 

O conhecimento é construído pelo convívio em sala de aula e a arte é estudada e atravessada pelo 

fazer expressivo. Trabalhar com EJA é muito gratificante para o educador, especialmente porque 

a resposta do educando que frequenta esta modalidade de ensino normalmente é muito positiva. 

Por outro lado, nem todos os educandos têm uma boa autoestima. É fundamental o educador 

conquistar a confiança da turma para depois fazer suas proposições artísticas, conseguindo a 

adesão de todos e ampliando as possibilidades do fazer artístico escolar. Depois de quebrada a 

timidez inicial, as discussões vão acontecendo de maneira muito rica e natural. O medo de errar 

do adulto, que teve um contato restrito com arte, vai desaparecendo, ficando a satisfação de ver o 

resultado de seu trabalho aparecer.  

Por fim, acreditamos que seja importante fazer uma reflexão específica sobre o corpo do 

educador no contexto da EJA. Desta maneira, deixamos algumas questões para os nossos pares: 

como o educador desta modalidade de ensino lida com o seu próprio corpo? Quais as práticas 

sensíveis que ele cultiva na sua vida prática? Como ele explora o espaço da escola e da sala de 

aula? Como o seu corpo se expressa artisticamente? 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E ESTÉTICA NOS SERTÕES DO SERIDÓ: UMA 

EXPEDIÇÃO FEITA À CASA DE LYDIA BRASILEIRA 

Jailson Valentim dos Santos192 

 

RESUMO: 

O artigo aborda questões relacionadas ao ensino de arte nos sertões do Seridó, tendo como 

campo empírico uma escola pública estadual de Caicó-RN. Foi realizado um passeio 

expedicionário com educandos do 9º ano à residência da artista Lydia Brasileira. A partir deste 

passeio, o texto problematiza os sentidos atribuídos pelos educandos a experiência vivenciada 

na casa da artista caicoense, considerando a noção de experiência compreendida por Jorge 

Larrosa Bondía (2002). As pesquisas de Flávia Maria Cunha Bastos (2005) orientam o pensar 

sobre o ensino de arte baseado nos saberes e fazeres existentes e praticados na comunidade. 

Destacamos a contribuição de Ana Mae Barbosa (2009; 2005) e Paulo Freire (2014), entre 

outros, no que tange as áreas de Arte e da Educação, respectivamente. Salientamos que o 

fortalecimento do ensino de Arte nas escolas públicas pode contribuir de maneira significativa 

para democratizar os saberes, ampliar a promoção social e a difusão da arte e da cultura na 

comunidade, de maneira horizontalizada.   

Palavras-chave: multiculturalismo; deslocamento; atravessamento; sentido.   

 

ABSTRACT:  

This article toucheson questions related to the art teaching in the sertão region of Seridó, having 

as na empyrical field a state public school in Caicó-RN. We tookan exploratory trip with 

students of the 9th grade tothere sidenceof artist Lydia Brasileira. Having this trip as a starting 

point the article discusses the feelings attributed to the visit of Lydia’s house by the students, 

considering the notion of experience developed by Jorge Larrosa Bondía (2002). The researches 

of Flávia Maria Cunha Bastos (2005) act as guiding point sorthe thinking about art teaching 

based on the knowledges of knowing and doing existent and practiced in the community. We 

highlight the contributions of Ana Mae Barbosa (2009; 2005) and Paulo Freire (2014), among 

others, of the áreas of Art and Education, respectively. We also discuss that the strenghtening 

of art teaching in public schools can contribute in a meaningfulway to a democratization of 
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knowledge, increase of social promotion and spreading of art and culture in the community in 

a horizontal way. 

Keywords: multiculturalism; dislocation; crossing; meaning. 

 

COM LICENÇA, POSSO ENTRAR? 

 

Pode, chegue! [...] Olhe, vou me apresentar... eu tenho o cheiro da terra do 

sertão. Não uso perfume, não consumo açúcar branco, não fumo e não ingiro 

bebida alcoólica, a não ser vinho, mas só como remédio. Vocês sabem que 

vivemos em uma região onde a cultura do gado é tradição e, desde cedo as 

pessoas começam a consumir carne. Eu não caio nessa e assim, não como 

carne. Além de buscar consumir produtos não-industrializados, também sou 

naturalista, sou adoradora da natureza. A natureza é minha mãe e quero dizer 

pra vocês que as energias da vida estão na natureza, nossos deuses estão na 

natureza. Quando Portugal chegou aqui trazendo os deuses da morte, nós só 

conhecíamos os deuses da vida. Nossos deuses da vida são a água, o solo, as 

árvores, a vegetação, o sol, a lua, as nuvens e tudo o mais. Essas coisas tinham 

nomes tupis, na verdade, eram chamadas com nomes nas várias línguas 

faladas nesses territórios que hoje nós conhecemos como Brasil. Vocês vão 

entrar agora na minha casa e vão ver que eu sou uma pessoa que gosta de arte 

e de cultura, mas já digo logo, eu aprendo tudo com as crianças. Elas são as 

minhas professoras. (Relato de Lydia Brasileira, feito em sua casa no dia 

12/09/2017). 

 

Foi desta maneira que a artista Lydia Brasileira de Brito (Caicó-RN, 1936 - ) se 

apresentou na ocasião em que nos recebeu, com um grupo de educandos em sua residência, 

para uma aula de arte. Com permissão da artista, pudemos adentrar em sua casa para desfrutar 

de momentos prazerosos envolvendo a alegria e o encantamento dos encontros, das 

aprendizagens, da arte, da vida.   

Compreendemos o sertão como um território plural que abarca múltiplas visões, noções 

e ideias do que seja esta região da Federação Brasileira. Uma grande área que se abre à 

diversidade de manifestações artísticas, culturais, sociais e políticas. Isso tudo cria paisagens 

com características próprias, à medida que particulariza e evidencia a singularidade dos traços 

de cada contexto e a existência de múltiplas temporalidades. Não enxergamos um sertão, mas 

vários sertões contidos no Seridó, isso porque cada um lê o mundo com os olhos que tem e o 

interpreta de acordo com o sentido dos pés. Como já notou o filósofo Leonardo Boff, “todo 

ponto de vista é a vista de um ponto”. (BOFF, 1998, p. 9). 

Pensar sobre a Arte/Educação nestes sertões é se deixar levar pela magia e fascínio das 

práticas artísticas e estéticas que constroem o chão da escola cotidianamente. É sabido da 
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influência que a arte e a cultura exercem sobre a instituição escolar, especialmente quando esta 

precisa aparecer socialmente na comunidade, por isso que sempre se convocada a arte nas datas 

festivas e significativas. Nessa perspectiva, questionamos: como é o ensino de arte nas escolas 

públicas dos sertões nordestinos? Que objetivos educacionais devem nortear as práticas 

pedagógicas em arte nesses territórios? Além dessas indagações, podemos ainda problematizar: 

que experiências sensível/formativas podem ser propiciadas aos educandos da região do 

Seridó? Como promover o ensino de arte baseado na comunidade em Caicó-RN? 

Saímos da sala de aula no dia doze (12) de setembro de 2017 com duas turmas de 

educandos do ensino fundamental – 9º anos, para explorar as visualidades presentes nas paredes 

e nos moveis da casa de Lydia Brasileira. O tema da aula era “vida de artista” e utilizamos duas 

aulas de cinquenta (50) minutos para a exploração do ambiente. Enviamos um ofício à 

Secretaria Municipal de Educação solicitando um ônibus para transporte dos educandos e fomos 

atendidos com o deslocamento apenas de ida. Além do ônibus, todos puderam utilizar seus 

aparelhos de telefone celular como recurso para filmar, fotografar e capturar áudios.  

O intuito da aula era refletir sobre a produção criativa do Seridó potiguar, com o fim de 

atentar para outras maneiras de produzir arte nesta contemporaneidade, para além da produção 

tradicional. Neste sentido, visitar a casa de Lydia Brasileira e poder entrevistá-la era uma 

maneira de buscar uma melhor compreensão sobre a vida dos artistas, bem como sobre os 

processos criativos que fazem parte da produção expressiva da região. Além do mais, as 

riquezas gráficas contidas na residência de Lydia justificavam a investida em uma expedição 

artístico/cultural. Nesta habitação é possível apreciar uma instigante produção expressiva feita 

por crianças que visitam o ambiente, mesclada com as próprias intervenções da artista. A arte 

está nas paredes, mas é importante reconhecer que ela habita primeiro o pensamento de Lydia, 

que dar passagem para o desprendimento, para os atravessamentos e a expressividade das 

crianças, mas também a sua própria expressão.  

Os conteúdos abordados na expedição abrangeram os processos criativos 

contemporâneos, o grafite, as intervenções artísticas, o retrato e o autorretrato, além de outros 

tópicos relacionados ao desenho, a pintura e a diferentes expressões artísticas. Todos os 

assuntos foram discutidos previamente em sala de aula, na tentativa de aproximar à 

problemática da realidade dos educandos, articulando o conteúdo à vida social, conforme 

compreendia o mestre Paulo Freire. (2014). 

A avaliação compreendeu a participação, o interesse e o envolvimento do educando em 

todo o processo vivenciado, privilegiando aspectos qualitativos em detrimento dos 
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quantitativos. Na aula seguinte, cada educando teve oportunidade de se manifestar por meio de 

um texto escrito, abordando os aspectos mais relevantes da expedição à casa da artista, bem 

como pontos que por ventura não tivessem agradado, mas que fosse importante discutir. Na 

avaliação estava contida a ideia de poder responder, em que medida, as discussões feitas nas 

aulas de arte contribuíram para um melhor aproveitamento de uma expedição dessa natureza. 

Esta etapa foi desencadeadora de uma série de desenhos em sala de aula.   

Com permissão da artista, a aula foi toda gravada em áudio e este foi transcrito para 

posterior análise. Observações e participações in loco foram feitas no momento da aula. Lydia 

nos deixou à vontade para fazer intervenções em sua fala, sempre que achássemos oportuno. 

Desta maneira, seria possível regular o assunto tratado ali com as questões previamente 

discutidas na escola.  

Salientamos que buscamos em diversos teóricos, tanto da Arte quanto da Educação, as 

bases para a realização da nossa prática docente. No entanto, ao refletirmos sobre as 

experiências vivenciadas nas aulas de arte, a prática também se faz teoria. Estes esclarecimentos 

iniciais estão interrelacionados com a promoção do ensino de arte baseado na comunidade em 

Caicó-RN. Ensino este que passa pela reinvenção de suas práticas pedagógicas nesta 

contemporaneidade, seja em contexto formal ou não formal. Na escola, o ensino busca utilizar 

abordagens metodológicas que se aproximem das necessidades trazidas para a sala de aula pelos 

próprios educandos, propiciando um ensino que busca aproximar arte e vida. Estas linhas 

seguem a trilha de um ensino baseado nos saberes existentes e praticados na comunidade, 

conforme preceitos estudados por Flávia Maria Cunha Bastos. Aliás, esta pesquisadora acredita 

que “o estudo da arte produzida localmente tem potencial de sensibilizar as pessoas para as 

riquezas, contradições e significados imanentes em sua própria cultura”. (BASTOS, 2005, p. 

228). No entendimento dessa pesquisadora a arte/educação pode se conectar à comunidade por 

meio de um currículo motivado pelo interesse dos educandos e pela possibilidade de utilizar 

recursos que estejam disponíveis no contexto local. Assim, podemos entender a arte/educação 

baseada na comunidade como sendo “uma extensão das práticas e interesses do 

multiculturalismo”. (idem, p. 235). 

É importante perceber que de acordo com as premissas do multiculturalismo (DANIEL, 

et al, 2005) a educação se faz na diversidade de ideias, de fatos e de ações. Um currículo que 

prima pelo multiculturalismo busca os processos educacionais dedicados à expansão das 

oportunidades igualitárias, da justiça social, da construção da visão crítica e no reconhecimento 

das práticas artísticas presentes na própria comunidade, como potências que podem ser 
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exploradas em sala de aula. Desta maneira é possível aproximar a escola dos artistas, seja 

abrindo suas portas para recebê-los ou se descolando até suas casas/ateliês por meio de 

expedições artísticas. 

Mirian Celeste Martins, et al (2012), trabalha com a noção de expedição. Para a 

estudiosa, este é um conceito que corresponde a saídas exploratórias e instigantes que fazemos 

com os nossos educandos. Os portugueses faziam expedições com a finalidade de explorar 

mares e terras do novo mundo. Expedições artísticas fazemos nós, professores de arte, com os 

nossos educandos, para explorar o universo cultural e artístico da nossa região. Viajamos em 

busca do desconhecido, do que nem sempre se encontra aonde nós nos encontramos. Buscamos 

enxergar por outro ponto de vista o já conhecido, redescobrindo potências no já notado e 

explorado. Seguimos em viajem para tentar encontrar a beleza e o encantamento da Arte, 

enquanto nos nutrirmos e ampliamos nossas experiências estéticas.  

Em deslocamento podemos compreender o real sentido da experiência, pois elas podem 

ressignificar os nossos diálogos subjetivos. Afirmamos isso a partir do embate de nossas 

práticas poéticas e de ensino. Na obra Arte como experiência (2010) John Dewey defende que 

a experiência é uma negociação que cada um pode fazer, conscientemente, com o mundo. Para 

o filósofo norte-americano a experiência é uma característica irredutível da vida, no entanto, 

não existe experiência mais intensa do que a arte. Em diálogo com este autor, o professor e 

filósofo espanhol Jorge Larrosa Bondía acredita que a experiência é “o que nos passa, o que 

nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”. (2003, p. 

21). 

É possível que as proposições artísticas alarguem o campo das experiências sensíveis de 

educadores e educandos. Por meio dessas propostas podemos apreciar e produzir imagens, 

despertando para leituras mais profundas de tudo que foi contemplado. Deslocamo-nos como 

prática poética ou de ensino. Deslocamo-nos nas aulas para encontrar a potência dos lugares, 

dos trajetos, das coisas, das imagens. Na incerteza que habita o entre, partida e chegada é espaço 

de imanência, de dúvida, de atravessamento. Afinal, estamos abordando situações do contexto 

escolar, de um ensino que também permite a visibilidade de saberes construídos por meio dos 

sentidos. Essa construção considera o cotidiano como elemento fundamental para ressignificar 

as imagens que elegemos como material potencialmente oportuno ao ensino de artes visuais.   

Marli Ribeiro Meira (2007) está entre aqueles estudiosos que, ao abordar o tema 

educação estética, aproxima a Arte da cultura do cotidiano. De acordo com esta pesquisadora, 

a produção de cultura passa pelas interações dos indivíduos com o fazer artístico, os saberes 
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diversos e os símbolos. A experiência estética cumpre o papel de evocar sensações e 

sentimentos que possibilitem, a posteriori, reflexões sobre a Arte e a vida. A autora alerta que 

o ensino de arte deve avançar da circunscrição de disciplina escolar no sentido de incorporar a 

vida, contextualizando os saberes com as vivências dos educandos, de modo que favoreça o 

diálogo dos repertórios imagéticos individuais e coletivos, com as imagens que traduzem 

valores humanos.  

Para pensar sobre os fundamentos artísticos e estéticos de uma educação escolar em arte 

recorremos à obra Arte na educação escolar (2009). Nesta, as autoras Ferraz e Fusari trabalham 

com a concepção do que seja artístico e estético nas aulas de arte. Para as estudiosas, no 

processo cultural a práxis da arte se apresenta sempre reordenada em torno dessas duas 

dimensões. Se a educação artística nas escolas se volta mais para os fazeres expressivos, a 

dimensão estética da educação “assemelha-se profundamente com a educação intelectual, 

principalmente por aprofundar o interesse cognoscitivo e desenvolver o processo de percepção 

e capacidade de observação”. (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 59). Um dos aspectos do estético 

na arte se aproxima da “compreensão sensível-cognitiva do objeto artístico inserido em um 

determinado tempo/espaço sociocultural”. (idem, p. 54). Já a concepção de artístico, reforçam 

as autoras, está estreitamente relacionado 

 

com o ato de criação da obra de arte, desde as primeiras elaborações de 

formalização dessas obras até em seu contato com o público. O fazer artístico 

(a criação) é a mobilização de ações que resultam em construções de formas 

novas a partir da natureza e da cultura: é ainda o resultado de expressões 

imaginativas, provenientes de sínteses emocionais e cognitivas. (idem, p. 56 - 

grifo das autoras).    

 

Na tentativa de afinar as dimensões artísticas e estéticas para produzir o conhecimento 

sobre arte na escola, pensamos que a metodologia da aula deveria contemplar a investigação e 

a apreciação das imagens que compõem as paredes da casa de Lydia Brasileira, além de uma 

conversa com a artista. Desdobramentos da visita estavam previstos para acontecer com a 

produção de imagens na escola. Esta aula seguiu preceitos do ensino de arte baseado na 

comunidade e o seu desenvolvimento abarcou a preparação prévia dos educandos, além do 

deslocamento desses até a residência da artista.  

 

A ARTISTA E SUA RESIDÊNCIA 
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Lydia Brasileira é uma artista caicoense, além de professora e pesquisadora, aposentada, 

vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/CERES-Caicó). Seu 

trabalho junto à arte é reconhecido e merece destaque sua contribuição à Casa de Cultura 

Popular de Caicó. A artista realizou uma pesquisa com os discentes da Universidade sobre 

brinquedos populares e montou uma exposição, em 2003, ano de inauguração da Casa de 

Cultura, que abrangia Jogos de Locomoção, Jogos de Economia, Brinquedos Inimigos da 

Natureza, Ofício das Meninas e Brincadeiras de Meninos. Estes objetos passaram a fazer parte 

do acervo permanente da Casa. Desta maneira, Lydia Brasileira vem afetando, de maneira 

positiva, a arte e a cultura do Seridó. 

Escrevemos, com nossos pares, que “as produções visuais da artista estão sempre 

rodeadas de textos denunciantes do desejo de pensar o habitante do SERtão do Seridó em 

harmonia com a natureza”. (SANTOS; MEDEIROS, 2015, p. 84). Lydia Brasileira busca nas 

representações das crianças  

 

a mais “pura” elaboração artística, em sua concepção de arte, manifestando 

assim o seu desejo ardente de manter o ser humano salvaguardado do 

massificante domínio do capital. Sua criação planejada surge de uma ideia 

provocada pelos acontecimentos de leituras e de seu senso critico abastecido 

por anos de trabalho acadêmico e pelo desejo vanguardista de rompimento e 

transgressão. Mesmo que utilize recursos das visualidades da educação, como 

recorte e colagem, o cartaz, o desenho, a pintura, o texto, seu chamamento 

convoca o observador ao ambiente que está inserido, para que se estabeleça 

um modo ativo de pertencimento. No uso desses elementos a artista acredita 

que as festas natalinas, carnavalescas e juninas se aproximam, borrando suas 

fronteiras, inclusive envolvendo as comemorações dos Festejos de Sant’Ana. 

(SANTOS; MEDEIROS, 2015, p. 83). 

 

A produção artística de Lydia envolve o grafismo infantil, desenhos que ela se apropria, 

muitas vezes, dos inúmeros grafismos que encontramos nas paredes de sua casa. Esse exercício 

é uma tentativa de buscar compor obras com elementos mais originais. Ela reside em um 

casarão reformado no centro de Caicó, com suas paredes cheias de desenhos e pinturas feitas 

por crianças que visitam o local. Como em um “museu espontâneo”, armários, aparadores e 

cadeiras também servem de suportes para a expressão dos infantes, de maneira muito fecunda 

e livre das amarras que tolhem a expressão e o exercício da criatividade.         

 

A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA PELOS EDUCANDOS 

O professor de arte tem, entre suas incumbências, o papel de criar situações que 

favoreçam as experiências em arte de seus educandos. Propiciar que estes interajam com as 
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condições que a rodeiam é uma prerrogativa para vivenciar uma experiência significativa. O 

desejo de engendrar arte e vida cotidiana nos nossos fazeres docentes tem apontado o sentido 

do nosso trabalho educativo. Isso porque “a experiência, seja qual for o seu material (ciência, 

arte, filosofia e matemática), para ser uma experiência, precisa ter qualidade estética. É a 

qualidade estética que unifica a experiência enquanto reflexão e emoção,” ressalta Ana Mae 

Barbosa. (1998, p. 22).  

Os direcionamentos das nossas aulas seguem preceitos da Proposta Triangular, pois 

considera a criação artística, a leitura da obra de arte e a contextualização. (BARBOSA, 1998). 

O passeio expedicionário realizado à casa da artista Lydia Brasileira (Imagem I) foi motivado 

pelo desejo de provocar atravessamentos nos educandos. Gostaríamos que cada um deles 

vivenciasse “a experiência de fruir formas artísticas, utilizando informações e qualidades 

perceptivas e imaginativas para estabelecer um contato, uma conversa em que as formas 

signifiquem coisas diferentes para cada pessoa”, conforme esclarece os Parâmetros Curriculares 

Nacionais. (BRASIL, 1997, p. 43). A experiência do fazer e do refletir sobre arte é vivenciada 

constantemente em sala de aula.  

Imagem I: educandos na casa de Lydia Brasileira 

 
Fonte: acervo pessoal do autor. 

Depois de ser esclarecido na escola sobre as questões que envolvia a arte neste contexto 

específico, cada educando teve oportunidade de explorar os ambientes da residência da artista 

e se encantar com a riqueza dos trabalhos (Imagens II e III). Lembrando o que Jorge Larrosa 

Bondia já assegurou anteriormente, que experiência não é o que passa por nós, mas o que passa 

em nós.   
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ImagensII e III: intervenções nas paredes da casa. 

                

Fonte: acervo pessoal do autor. 

Poder ser recebido pela artista, conversar com ela, entrevistá-la, observar seu modo de 

vida e sua casa, percebendo cada canto, cada detalhe, cada traço ou mancha de cor, abre para a 

possibilidade de que algo pode nos acontecer ou nos tocar, como propõe o filósofo espanhol. A 

experiência 

[...] requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 

tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para 

escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; 

parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a 

opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da 

ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre 

o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do 

encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (BONDIA, 2002, 

p. 24). 

 

Dos questionamentos direcionados a Lydia Brasileira, aquele que ressalta a produção 

artística do Seridó merece destaque, pois ela acredita que esta produção é devagar demais. Nos 

seus termos, os artistas só faltam morrer com vontade de produzir arte, mas não conseguem, e 

quando conseguem fazer, fazem sem ajuda nenhuma do governo. Ao responder a questão 

levantada pela educanda, Lydia denuncia o abandono que vive hoje em dia a área cultural na 

região. Ela recorda de um período próximo em que precisava levar detergente, sabão, papel 

higiênico e demais materiais de limpeza para fazer a faxina na Casa de Cultura de Caicó, porque 

não eram repassados recursos suficientes para cobrir estas despesas básicas da instituição 

cultural. Até parede a gente pintava com tinta doada pelo comercio de Caicó, recorda a artista. 

Nesses momentos em que precisava fazer tanto esforço para ver a Casa aberta, para não deixá-

la sem alma, Lydia assegurou que sentia vergonha de ser brasileira. Ela conclui: quem faz a 

casa de cultura são os artistas, inclusive realizando esse tipo de ação, de comprar papel 
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higiênico, pintar parede, fazer faxina, essas coisas, se não for assim, ela fecha suas portas ao 

público. (Transcrição, setembro/2017. Caicó/RN).  

Esta oportunidade de visitar a casa de Lydia Brasileira para ver seu trabalho in loco e 

dialogar diretamente com a artista foi relatada pelos educando, na avaliação, como algo 

positivo. Pelo limite do artigo, trazemos apenas um relato para apreciação do leitor. 

 

A história de Lydia Brasileira é algo muito interessante e vimos isso na aula 

que ela nos deu em sua casa. Emocionou a todos nós pela beleza e 

sensibilidade. Ela contou que no passado as aulas de arte eram muito rigorosas 

e que ninguém podia se expressar como quisesse. A mãe dela era uma mulher 

muito exigente e o colégio religioso onde ela estudava também era rigoroso. 

A atitude de Lydia de deixar as crianças desenharem livremente nas paredes 

de sua casa ensina que nós não podemos obrigar uma criança a fazer somente 

que o que gente quer. Devemos orientar, mas deixar as crianças livres porque 

elas são muito criativas e devem fazer o que quiserem, como uma forma de 

terapia. As aulas de arte me ajudaram a compreender melhor a arte de Lydia. 

Por ter aprendido um pouco sobre desenho e pintura pude entender melhor 

qual era o intuito daquilo tudo. Tem muitas figuras na casa e se não fosse às 

aulas que tive antes, eu jamais iria compreender. Na casa de Lydia a aula 

também foi muito legal porque ela tirou a gente da rotina escolar, fazendo com 

que meu dia ficasse mais feliz. (Educando do 9º ano B – relato escrito em aula 

no dia 13/09/2017). 

 

Observamos neste relato que o educando se sente emocionado com a história de vida da 

artista, pois esta é atrelada à “beleza e sensibilidade”. Este ponto é interessante para nós 

educadores porque evidencia que os educandos gostam e precisam ser nutridos com boas 

histórias. Será que pelo fato destas estarem carregadas de bons exemplos de superação? O 

educando rememora uma fala da artista caicoense onde ela discorreu sobre a sua vida 

educacional. Ele salienta o rigor da escolar quanto ao ensino de arte e esse rigor era sentido 

também na vida familiar. Como a artista nasceu em uma família que tinha acesso a cultura 

erudita, a arte estudada tinha suas bases no refinamento europeu, seguindo a lógica que 

considerava as imagens de uma estética clássica. Isso revela uma concepção de ensino e de arte 

mais rigorosa, na medida em que cobrava a representação fiel da realidade, remontando a uma 

educação artística concebida no Brasil como pré-modernista. Esta tendência compreendia o 

ensino de arte como cópia e “torturava as crianças brasileiras”. (BARBOSA, 1975, p. 43). O 

educando aprendeu com Lydia que não podemos obrigar as crianças a se expressarem, no 

entanto, devemos orientá-las, sem impor a nossa vontade. Esta aprendizagem está relacionada 

com a evolução da pedagogia artística no Brasil e se aproxima do ensino como desenvolvimento 

da expressão e da criatividade, conforme compreende a estudiosa Ana Mae Barbosa. 
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A idéia da livre-expressão, originada no expressionismo, levou à idéia de que 

a Arte na educação tem como finalidade principal permitir que a criança 

expresse seu sentimento e à idéia de que a Arte não é ensinada, mas 

expressada. Esses novos conceitos, mais do que aos educadores, 

entusiasmaram artistas e psicólogos, que foram os grandes divulgadores 

dessas correntes e, talvez por isso, promover experiências terapêuticas passou 

a ser considerada a maior missão da Arte na Educação. (BARBOSA, 1975, p. 

45).  

 

O relato do educando ainda pontua que suas aulas de arte contribuíram para a 

compreensão da arte encontrada na casa da artista caicoense, deixando claro, desta maneira, a 

importância do ensino de arte na matriz curricular. Compreender as múltiplas figuras que têm 

na residência de Lydia significa dizer que ele aprendeu a ler e interpretar as imagens. Por fim, 

o educando tece um breve comentário positivo sobre a expedição artística, o que chama a 

atenção para o saber que se estende para além dos limites do mudo da escola. O efeito disso 

refletiu para que seu dia ficasse mais feliz.    

ATÉ MAIS... 

 Da expedição feita à casa da artista caicoense Lydia Brasileira fica, além de todos os 

ensinamentos, o desejo de poder voltar em breve. Retornar para continuar nos emocionando 

com a artista e com a produção cultural de Caicó-RN.  

Este artigo problematizou uma prática de ensino em artes visuais realizada no Seridó 

norteriograndense. Esta prática fez parte de uma pesquisa empírica, em andamento, por nós 

realizada, com o fim de construir dados relevantes e convenientes à área de Arte, por meio da 

nossa experiência docente enquanto professor/pesquisador, vinculado à rede pública de ensino 

dessa região sertaneja. 

São muitos os modos de educar em arte nos sertões nordestinos. Nesta atualidade, cada 

canto tem seu jeito, podendo “variar conforme a compreensão do educador quanto às 

concepções sobre Ensino de Arte, suas finalidades com o ensino e os conteúdos explorados, 

além dos materiais e dos métodos utilizados para o desenvolvimento das práticas criativas que 

são realizadas nas instituições de ensino”. (SANTOS, 2016, p. 230). Evidenciamos aqui apenas 

uma ação em Arte que aconteceu nesse território. Apesar das dificuldades, a cultura do Seridó 

segue se rejuvenescendo, ganhando frescor enquanto “assume uma nova fisionomia que, sem 

deixar de reconhecer os traços sociais, culturais e históricos de sua personalidade, incorpora 

também o hibridismo e o pluralismo cultural como marca identitária”. (idem).   

O ensino de arte baseado na comunidade caminha junto ao multiculturalismo e pensa 

nos processos pedagógicos, dentro das práticas escolares, como processos também políticos. 
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Olhar para a própria comunidade é perceber as belezas, as latências, as possibilidades do fazer 

docente/criativo. No Seridó, neste contexto específico, o ensino de arte está atento aos saberes 

e fazeres da comunidade, pois compreende que a conscientização e o desenvolvimento de um 

sentimento que perpassa a ideia de pertencimento histórico e cultural, é parte fundante de uma 

educação artística e estética de boa qualidade.  

Ao propormos aos nossos educandos uma expedição à residência da artista caicoense 

Lydia Brasileira, mobilizamos a comunidade escolar a fim de descobrimos um pouco mais 

sobre a arte e a produção cultural local. Desta maneira, voltamos os nossos olhos para o 

conhecido e nos espantamos. Estranhamos, duvidamos, experienciamos. Fomos atravessados 

por novas emoções, novos saberes, novas possibilidades do fazer artístico e estético. Lydia nos 

deu uma aula, não apenas com o seu verbo, doce e preciso, mas antes de tudo, com sua postura 

criativa, ética, política, consciente de si e do papel que exerce na vida.  

 Com a nossa visita a residência da artista, percebemos que é possível fazer várias 

leituras do espaço, estabelecendo relações diversas entre os elementos da linguagem visual, 

enquanto aproximamos arte, espaço doméstico e vida cotidiana. Acreditamos que expandir as 

experiências dos educandos no campo do sensível, explorando lugares específicos, 

reconhecidamente familiar e criativo, é muito interessante para a formação artística e estética 

de todos aqueles que vêem a escola como um espaço de formação humana e cidadã, espaço que 

instiga a transformação social. 
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O USO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS DOS SÉCULOS XIX E XX DA CASA 

PAROQUIAL DE ASSÚ EM SALA DE AULA: O PROFESSOR COMO 

PESQUISADOR, O ALUNO COMO SUJEITO HISTÓRICO. 

 Ericlis Dantas de Oliveira193 

Marcelo Vieira Magalhães194 

  

RESUMO: 

O presente trabalho surge a partir da etapa final do projeto PIBIC/UERN (2016/2017) 

“Identificação e catalogação de documentos da Casa Paroquial da cidade de Assú (séculos XIX 

e XX)”, que teve entre seus objetivos, a catalogação e organização dos livros de registros 

eclesiásticos (Batismo, Casamento, Óbito e Tombos) da paróquia de São João Batista de Assú/ 

RN. O projeto previu também a disponibilização de uma oficina voltada aos professores/as de 

história da rede básica da cidade sobre as possibilidades do uso desse acervo em suas aulas. O 

artigo pretende dar conta da relação entre as informações contidas nos livros eclesiásticos da 

Casa Paroquial com alguns conteúdos contidos na Coleção de livros didáticos “Ser 

Protagonista: História ensino médio”. O conhecimento dessa documentação e da metodologia 

que utilizaremos com os professores/as poderá ajudar a aproximar temáticas muitas vezes 

distantes no tempo e no espaço dos alunos e possibilitar a estes o sentimento de sujeito histórico, 

pois perceberão que a história acontece também na sua cidade, em lugares e com pessoas 

conhecidas. 

Palavras-Chave: Fontes; Livro didático; Oficina. 

 

ABSTRACT: 

The present article arises with my conclusion of the PIBIC project UERN (2016/2017) 

"Identification and cataloging of documents from the parish house of Assú (19th and 20th 

centuries)", whose objectives included cataloging and organisation of books from the 

ecclesiastical records (Baptism, Marriage, Death and Tombos) of the parish of St. John the 

Baptist Assú/RN. The article also foresaw the provisioning of a workshop aimed at History 

teachers working on the basic education in Assú about the possibility of using the collection in 

                                                           
193 Graduando do Curso de Licenciatura Plena em História, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

(UERN) Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão - CAWSL, localizado na cidade de Assú, RN – Brasil e 

bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. E-mail: ericlis_20@outlook.com. 
194 Professor assistente três do Departamento de História da UERN – Assú, Mestre em História pela UECE e 

Doutorando do PIUDHist/ICS – Lisboa – Portugal. E-mail: mvieiramagalhaes@yahoo.com.br. 



281 
 

class. The article intends to account for the relation between the information contained in the 

ecclesiastical books from the perish and some content included in the schoolbooks "Being a 

Protagonist: Secondary School History" The knowledge of this documentation and the 

methodology that we are going to use with the teachers might help to bring closer themes that 

sometimes have no connection with the time or space of the students. It will also enable them 

to have the feeling of historical beings, because they will realise that the History also happens 

in their cities, places and known people. 

Keywords: Sources; schoolbook; workshop. 

 

INTRODUÇÃO 

O Presente artigo é fruto de uma das etapas do PIBIC/ UERN (2016-2017): 

Identificação e catalogação de documentos da Casa Paroquial da cidade de Assu (séculos XIX 

e XX). Entre seus objetivos estavam: Identificar e inventariar a documentação existente nos 

arquivos da paróquia, a elaborar um breve texto sobre a instituição e o nível de organização do 

seu acervo, a organizar um inventário das fontes do acervo paroquial e por último, a 

apresentação da catalogação, aos professores da rede básica, assim como da potencialidade das 

fontes para a pesquisa e sua utilização nas aulas de história em escolas, através de uma oficina. 

Já o objetivo deste texto é demonstrar como foi elaborada a oficina, utilizando 

documentos eclesiásticos dos séculos XIX e XX (Livros de Batismos, Livros de Casamentos, 

Livro de Óbitos e Livros de Tombo) e a Coleção “Ser Protagonista: História ensino médio”, 

dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, utilizado na Escola Estadual Juscelino Kubitschek. A 

mesma fica localizada na cidade de Assú/RN. 

A princípio foram desenvolvidas leituras e discussões teóricas referentes à arquivos e 

sua organização; sobre a documentação existente naquela Casa Paroquial e por último, sobre 

livros didáticos e a utilização de fontes históricas no ensino de história. O trabalho na Casa 

Paroquial, foi feito em equipe pelos graduandos de Licenciatura Plena em História da UERN: 

Ericlis Dantas de Oliveira e Matheus Rodrigues de Oliveira, sob a orientação do Professor 

Mestre Marcelo Vieira Magalhães. Nas fases anteriores à oficina, foram identificados e 

catalogados 125 Livros de Batismo, correspondentes aos anos de 1831-2016; 13 Livros de 

Óbitos, dos anos de 1856 a 1960; 25 Livros de Casamento, dos anos de 1823-2016 e Três Livros 

de Tombo, dois entre anos de 1900-1971 e um do século XIX que não pôde ser catalogado por 
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danos físicos na documentação. Todos organizados por tipologia e em ordem numérica 

correspondente aos anos dos livros. 

O arquivo se encontrava parcialmente organizado, o que facilitou a identificação dos 

documentos. Todos já possuíam numerações, isso colaborou para que soubéssemos que havia 

livros perdidos ou somente fora do lugar de origem. No decorrer do trabalho foi possível 

encontrar alguns desses livros, como foi o caso dos Registros de Batismos, que estavam 

misturados aos Livros de Casamento ou colocados em caixas de papelão, porém, outros não 

foram achados, a exemplo dos Livros Tombos do final do século XVIII e início do XIX. 

Sobre o desaparecimento desses documentos, acreditamos que se deva às mudanças 

de endereço da Casa Paroquial, que passando por problemas estruturais, foi necessário fazer 

reformas, e na última que houve no prédio, toda a documentação eclesiástica precisou ser 

transferida para outro local, lá ficou durante dois anos até retornar ao prédio original. Outra 

hipótese é o extravio realizado por pessoas com o intuito de guardar para si parte da história da 

cidade ou de resguardar esse material. 

A identificação e catalogação permitiu perceber o potencial dessas fontes não somente 

para a pesquisa histórica da cidade de Assú e sua utilização em sala de aula, mas também para 

os cuidados na conservação e manuseio pelos interessados. Logo, a oficina aborda essas 

temáticas, mas também pretende instrumentalizar os professores de história da cidade com 

informações sobre o conteúdo dessas fontes, para que possam utiliza-las em sala de aula. Nesse 

sentido, entendemos que o uso dessa documentação pelos professores de história nas escolas 

pode contribuir para que o aluno consiga se perceber enquanto sujeito histórico, fato que 

raramente acontece, vendo a disciplina como algo distante e sem finalidade em sua vida, por 

isso a importância de mostrar que a História acontece onde o aluno habita, a partir das 

informações contidas nos Registros eclesiásticos. 

 

DOCUMENTAÇÃO ECLESIÁSTICA E SUAS INFORMAÇÕES 

A maior parte da documentação eclesiástica (Batismo, Óbito e Casamento) trabalhada 

tem caráter quantitativo, sendo fontes históricas utilizadas para pesquisas de caráter 

demográfico: “originalmente utilizados pelos demógrafos historiadores para calcular as 

tendências históricas da reprodução humana, construir medidas de fecundidade, nupcialidade, 

mortalidade e observar o crescimento populacional e a formação das famílias” (Bassanezi, 

2011, p.91). Porém, Ginzburg (1991) lembra que [...] “são consideradas fontes seriais, que se 
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prestam a um tratamento quantitativo, mas não exclusivamente” (Silva apud Ginzburg, 2008, 

p. 1). 

Os Livros de Tombos possuem caráter diferente dos três últimos, eles não têm um 

padrão, uma repetição, encontradas nos Batismos, Casamentos e Óbitos, Os Livros de Tombos 

são marcados por relatos do cotidiano da cidade e principalmente da paroquia. Isto faz desta 

documentação fonte riquíssima para a interpretação do período retratado, por ser o relato sua 

principal marca. 

A riqueza das informações contidas nos Livros Eclesiásticos de Óbitos e Batismos 

ultrapassam os dados quantitativos, podendo ser encontrados registros que falam sobre os ricos, 

sobre os pobres, sobre os escravos e libertos. Os Registros de Casamentos não são uma exceção, 

neles também aparecem informações sobre a população pobre ou cativa, no entanto, numa 

quantidade menor, pois raramente alguém com uma renda baixa teria condições de bancar o 

matrimônio na igreja católica. Faz-se importante ressaltar a importância de preservação dessa 

documentação, pois parte desta é referente a um período em que não se possuía distinção entre 

Estado e Igreja “De maneira geral, os arquivos católicos preservam escassa documentação para 

os séculos XVI e XVII, começando a ser mais expressivos a partir do século XVII” (Bacellar, 

2008, p.40). 

Essa preservação em muito se deve aos cuidados exercidos pelos párocos. O zelo de 

alguns padres em contrapartida pode ser uma barreira para a pesquisa histórica, pois em muitos 

casos existe a proibição de acesso aos arquivos eclesiásticos. Os padres possuem autonomia 

para dar e tirar o acesso a qualquer pessoa. Para evitar esse tipo de barreira, é importante que 

se tenha uma boa relação com o clérigo responsável pela paróquia. 

Castro (2008) fala da importância de manter esses arquivos num bom estado de 

conservação, pois não são como uma biblioteca, que possui vários exemplares A documentação 

de um arquivo é única, se perdida, não haverá certos indícios, fragmentos, prejudicando a 

produção historiográfica, visto que em cada documento daquele há particularidades de quem os 

produziu, da realidade que ele descreve. 

Esses documentos tinham a função de registrar eventos relacionados à população, o 

nascimento, o casamento e a morte. Incialmente de responsabilidade exclusiva da igreja, mais 

tarde, passaram a ser produzidos também pelo Estado: “Como não havia registro de nascimento, 

casamento e óbito civis, os registros paroquiais atestam, o nascer, o casar e a morte. Cabia a 
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Igreja Católica registrar fenômenos vitais, o que posteriormente passou a ser feito pelo Estado 

laico.” (Silva, 2008, p. 1). 

Com o Estado assumindo a tarefa desses Registros Vitais, a população mais pobre por 

muito tempo se negou à aderir à documentação civil, preferindo manter a continuidade do 

Registro Eclesiástico, sendo “possível que parte da insatisfação popular tenha sido inspirada 

nos púlpitos, por párocos descontentes com a intervenção do poder público sobre suas 

atribuições” (Chalhoub, 2012, p 40). 

Colocada essas questões, nosso objetivo nesse momento é demonstrar quais são os 

tipos de informações contidas nos documentos eclesiásticos, no que tange às mais básicas e que 

sempre permanecem, como as que aparecem e desaparecem dependendo do pároco da Matriz.  

Gonçalves e Luzes (2007, p.3) exemplificam essa questão da variação de informações a partir 

do Registro de Batismo. 

 

Muitos registros de batismo mencionam se os batizados são inocentes ou 

adultos, como também fazem referências a sua cor, legitimidade e sexo. 

Quanto aos pais e padrinhos, há referência a cor, condição jurídica, 

naturalidade, entre outros qualificadores. Dessa forma, a feitura dos assentos 

passava também pelo poder da escrita dos padres, que eram verdadeiros filtros 

de informações. 

 

A partir do contato com essas fontes percebemos que informações mais básicas, que 

eram exigidas pela igreja se mantinham, mas os padres muitas vezes extrapolavam e acabavam 

por incluir nos Registros outras que achavam necessárias, e quando um novo padre tomava 

posse da paroquia, ele teria liberdade de alterar algumas das informações a seu gosto195. Isso 

pode trazer problemas ao pesquisador se não conhecer bem a documentação, pois pode surgir 

o empecilho de se focar em determinada informação e com a troca de padres esta não existir 

mais. 

Como é importante e necessário conhecer a fonte, vamos identificar quais são as 

informações contidas em cada conjunto documental (Batismo, Óbito, Casamento e Tombo) da 

Paróquia de São João Batista de Assú/RN trabalhada na oficina, começando pelas informações 

                                                           
195 Não podemos afirmar categoricamente que era por vontade dos vigários a introdução ou eliminação de 

determinadas informações, podendo ser estas impostas pela igreja e o representante eclesiástico apenas optar em 

coloca-las ou não. De qualquer forma podemos notar o aparecimento e desaparecimento de algumas informações 

nos registros eclesiásticos da Paroquia de São João Batista de Assú/RN quando acontecia a mudança de pároco na 

matriz. 
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básicas, mas também relatando as que podem aparecer ou desaparecer dependendo do pároco 

do período. 

 Os Livros de Batismos contêm as seguintes informações básicas: nome da criança, 

filiação, padrinhos, padre, data de nascimento e de batismo da criança, local do batismo. 

Informações que se alteram: “cor” da criança (desaparecem em 1887), nome do 

proprietário, em caso de escravos (desaparecem em 1884), profissão dos pais (aparecem 

em 1885 e desaparecem em 1894), naturalidade (aparecem entre os anos de 1904-1909, 

reaparecem entre os anos de 1921-1950 e novamente entre os anos de 1955-1960). 

 Nos Livros de Casamento estão contidas as seguintes informações: nome dos noivos, 

filiação, testemunhas, data e local do casamento, padre. Informações que se alteram: 

naturalidade dos nubentes (aparece entre os anos de 1900-1915 e reaparecem entre os 

anos de 1931-2016), “cor” (aparece entre os anos de 1823-1885), proprietários em caso 

de escravos (entre os anos de 1823-1885), estado civil dos noivos (entre os anos de 

1935-2016). 

 Nos Livros de Óbito estão contidas as seguintes informações: nome do falecido, filiação 

em caso de solteiro, padre, data e local de sepultamento, nome do companheiro, em caso 

de casado ou viúvo. Informações que se alteram: data da morte (aparecem entre os anos 

de 1941-1960), nome do proprietário em caso de escravos (entre os anos de 1856-1885), 

causa da morte (entre os anos de 1856-1941), idade do falecido (entre os anos de 1856-

1941), data da morte (entre os anos de 1941-1960) e se o corpo foi encomendado na 

igreja (entre os anos de 1941-1960). 

 Os Livros de Tombo, como havia sido comentado no início do texto, são diferenciado 

dos demais, pois não contém informações padrões que sirvam de base (assim como os 

Livros de Batismo, Casamento e Óbito), eles fornecem “notícias” do cotidiano da cidade 

e da paroquia, nos Tombos encontrados na Casa Paroquial de Assú/RN, estão contidas 

as seguintes informações: Secas, enchentes, golpe de 64, visitas pastorais, festas de 

padroeiro, Termo de visita pastoral, limites da freguesia, retiro do clero, ata de posse 

dos párocos, fundação do Educandário Nossa Senhora das Vitória – ENSV. 

 

IMPORTÂNCIA E ESCOLHA DA OFICINA 
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O princípio básico da oficina é relacionar a pesquisa feita na Casa Paroquial no que 

diz respeito aos Livros Eclesiásticos com alguns conteúdos da coleção já citada. Esta oficina 

tem o intuito de ser realizada para os professores de história não somente da Escola Estadual 

Juscelino Kubistchek, que utiliza a coleção escolhida, mas também com as demais escolas 

públicas e privadas da cidade de Assú. 

Vale ressaltar o quanto o uso das fontes eclesiásticas na oficina irá iluminar esta 

documentação, visto que a falta de informação e conhecimento desses Registros os colocam 

muitas vezes em patamar de documentos sem importância relevante. Soares (2008) lembra da 

importância dessa documentação, e sua mudança de status ao longo do tempo, especialmente 

dos Livros de Batismos: 

 

Aos olhos da sociedade contemporânea os livros de batismos têm um 

significado desprezível, mas, no Antigo regime, eles são a forma primeira de 

identificação de qualquer indivíduo, livre ou escravo, pobre ou rico, nobre ou 

plebeu. Os livros de batismo não são hoje um lugar de memória do passado 

porque os valores aí contidos já não importam à sociedade contemporânea. No 

século XVIII, os livros paroquiais são lugares de memória, dedicados à 

comemoração. Dentre as crianças alforriadas na pia batismal constam, por 

exemplo, casos nos quais a justificativa para a concessão da liberdade na pia 

batismal é ser “a primeira cria da casa”. (Silva apud Soares, 2008, p. 5). 

 

Soares (2008) usa como exemplo o Livro de Batismo, mas ele não é uma exceção em 

relação aos outros (Casamento, Óbito e Tombo), os demais Registros Eclesiásticos também 

perderam seu valor na sociedade contemporânea, o que implica numa má conservação dos 

mesmos, quanto maior a falta de conhecimento e da importância dessas fontes por seu caráter 

único, como aqui já foi citado, mais correm o risco de sofrer danos irreparáveis e na pior das 

hipóteses até deixar de existir. 

Desse modo há a tentativa de instrumentalizar o docente e contribuir para que ajude 

na preservação destas fontes, como professor pesquisador, ele será um sujeito que também verá 

os lugares de memória como possíveis locais onde poderá encontrar informações necessárias 

sobre sua cidade, sobre o cotidiano daquele lugar, mas também dados mais individualizados 

dos paroquianos de um determinado período, conseguindo assim estabelecer links com o 

conteúdo passado em sala de aula. 

 A oficina proposta não transformará maus professores/as em bons professores/as, mas 

certamente contribuirá para sua formação, pois tendo o professor o manejo das fontes em mãos, 

ele poderá discutir algum tema específico que não é bem trabalhado no livro didático, sempre 

questionando os alunos e levantando críticas ao livro. 
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Um exemplo é o papel da mulher na sociedade patriarcal, pois os livros didáticos de 

um modo geral pouco tratam ou até mesmo nada abordam sobre a temática. A partir do 

levantamento de Registros de Batismo é possível percebe-las. Mas que informação em 

específico traria essa documentação sobre as mulheres dos séculos XIX? Podemos destacar a 

“profissão dos pais196”, pois as ocupações das mulheres também aparecem e 

predominantemente o trabalho exercido entre elas é o de dona de casa, em contraste com a dos 

homens, que aparecem como agricultores, capitães, soldados de polícia, proprietário de terras, 

doutores, etc. 

 Outra informação que pode ser relevante para a compreensão do modelo de mulher que 

a sociedade do Século XIX exigia é referente às crianças abandonadas em Casas de Caridade. 

Os Livros de Batismo trazem com alguma frequência os “Exposto” e as “Expostas”. Essa 

informação pode falar bem mais da mulher do que a criança. Freitas (2014, p. 219), ao analisar 

o Batismo de uma menina, fala que o ocultamento do nome da mãe pode ser uma estratégia 

para manter sua honra e reputação, pois no caso de ser uma mulher de família abastada, era um 

meio de não “manchar” a honra da família.  

 Dialogo interessante a respeito desta temática seria: por que essas mulheres não 

aparecem no livro didático? Por que elas estão majoritariamente em ocupações domésticas? 

Que implicações este passado traz à mulher da sociedade atual em relação ao trabalho? Quais 

os ganhos das mulheres durante estes anos? O professor poderá estabelecer críticas ao livro 

didático, mas também discuti o papel da mulher naquele período e na contemporaneidade a 

partir de um recorte local. 

Este diálogo é uma ferramenta metodológica que pode atrair os alunos em sala de aula, 

pois algo que sempre pareceu tão distante, poderá ser encontrado pelo/a aluno/a na história da 

sua cidade, nos monumentos, na rua da sua casa, nos prédios, os acontecimentos históricos não 

serão fatos isolados e acabados, perceberão que acontecem em diversos lugares do mundo ao 

mesmo tempo ou que se prolongam ou se encerram em outros recortes espaciais. 

A oficina contribuirá para que o/a professor/a dialogue com a História Local, conheça 

um pouco mais sobre sua região ou cidade, tornando a disciplina mais palpável para o/a aluno/a, 

que poderão passar a vê-la com outros olhos, sendo uma oportunidade do/a aluno/a perceber 

que seus antepassados ou eles/elas mesmos/as são sujeitos históricos da sua própria história.  

 

                                                           
196 “Profissão dos pais” é um termo dado por nós para nos referirmos ao trabalho dos pais da criança, logo não 

aparece no registro de batismo, o documento consta apenas o nome da profissão em texto corrido. 
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Perceber a complexidade das relações sociais presentes no cotidiano e na 

organização social mais ampla implica indagar qual o lugar que o indivíduo 

ocupa na trama da História e como são construídas as identidades pessoais e 

as sociais, em dimensão temporal. O sujeito histórico, que se configura na 

inter-relação complexa, duradoura e contraditória entre as identidades sociais 

e pessoais, é o verdadeiro construtor da História. Assim, é necessário acentuar 

que a trama da História não é o resultado apenas da ação de figuras de 

destaque, consagradas pelos interesses explicativos de grupos, mas sim a 

construção consciente/ inconsciente, paulatina e imperceptível de todos os 

agentes sociais, individuais ou coletivos. (Bezerra, 2007, p. 45). 

 

 A história como é dada nos livros didáticos não é atrativa, pois usa muitas vezes 

“grandes homens” como sendo os sujeitos que fazem a história, atuando em lugares distantes 

e/ou desconhecidos. O/a aluno/a não se sente instigado/a a compreender os processos históricos, 

pois não se percebem enquanto sujeito colaborador da história, logo, o professor deve atentar 

para a contextualização de suas aulas, fazer links com questões atuais, mostrar ao/a aluno/a o 

sentido de se estudar a História; “Quanto mais o aluno sentir a História como algo próximo 

dele, mais terá vontade de interagir com ela, não como uma coisa externa, distante, mas como 

uma prática que ele se sentirá qualificado e inclinado a exercer” (Pinsky; Pinsky, 2007, p. 28). 

Conhecer o seu mundo, se ver sujeito participativo, incluso nos processos históricos e 

conscientes que seus atos são construtores da sociedade, é o que se espera de alguém que estuda 

história, é o que se espera que um/a professor/a da disciplina possa oferecer como instrumentos 

para ler o mundo contemporâneo. 

 

CONSTRUÇÃO DA OFICINA 

Enquanto se organizava e catalogava a documentação, também foi realizado o 

levantamento de dados que poderiam ser cruzados com o livro didático, essas informações 

foram guardadas para serem usadas na última etapa da oficina. No quadro abaixo podemos 

destacar algumas dessas informações e relacionar com as temáticas. 

Tipologia. Informações. Temática. 

Livro de Batismo. Índio. Resistência indígena. 

Livro de Casamento. Sobrenomes da elite local. 
Renovação do poder local e da 

família patriarcal. 

Livro de Batismo. Crianças expostas. 

Exposição de criança por mulheres, 

visão da família patriarcal sobre a 

mulher. 
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Livro de Tombo. 
Visão do vigário sobre o Golpe de 

64. 
Apoio da Igreja à Ditadura. 

    Fonte: (Acervo Casa Paroquial de Assú/RN, 2017). 

Vamos explicar como foi elaborada a oficina: a mesma está dividida em sete partes, 

na seguinte sequência: Explicar qual foi o trabalho feito na Casa Paroquial referente à 

identificação e catalogação do acervo; O que é e qual a função da Casa Paroquial, sua estrutura 

e o acervo; Regras básicas para o manuseio de documentação histórica; Explicar como foi feito 

e como está organizado o catálogo do acervo; Descrever as fontes existentes no arquivo e suas 

informações; Exemplificar a correlação entre fontes e livro didático e por último dar espaço 

para aos participantes da oficina de eles mesmos fazerem a relação da documentação com o 

livro didático. A atividade prática será finalizada com uma roda de conversa onde será 

compartilhada a experiência com os demais na proposta de construir um conhecimento coletivo. 

A primeira parte da oficina, é mais a nível de conhecimento, é importante expor o 

trabalho feito e os resultados alcançados no que diz respeito à organização e catalogação do 

arquivo. A Segunda parte atenta para as finalidades do prédio da Casa Paroquial, tanto como 

secretária da paróquia, como também arquivo da matriz. 

 A Terceira está relacionada ao manuseio das fontes, para que não ocorra danos à 

documentação ou à saúde do professor. Utilizamos como base desta etapa o manual “Regras 

básicas para a consulta e manuseamento de documentação histórica” (2005), do Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo, localizado em Lisboa, Portugal. As normas estabelecidas pelo 

manual abordam questões básicas como: 

 Evitar luz forte na documentação, pois ela é um fator de degradação cumulativo. 

 Afiar o lápis fora do arquivo. 

 Borrachas não podem ser utilizadas sobre os documentos. 

 Não apoiar os cotovelos ou colocar algo sobre a documentação. 

 Evitar humedecer os dedos ao trabalhar com a documentação. 

 Para virar as folhas deve segurar pelo canto da página e não junto ao festo. Assim se 

evita rasgar as folhas e causar danos irreversíveis. 

 Pôr a documentação na ordem achada. 

 Não levar ao arquivo: canetas de tinta permanente, corretor líquido, instrumentos 

cortantes e todo o tipo de alimentos sólidos ou líquidos. 

 Durante a consulta, os documentos devem estar sempre apoiados. 

 Sempre usar luvas, máscaras e jalecos. 
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A quarta e quinta partes estão ligadas, se tratam de mostrar o catálogo197, como ele está 

dividido, o que cada tópico apresenta, quais documentos são encontrados no arquivo e quais as 

informações estão contidas nestes. O catálogo pretende facilitar a vida do professor 

pesquisador, pois há um tópico reservado só para as informações que constam em cada 

documentação. A intensão é fazer com que o professor pesquisador não precise ir até 

determinado livro sem possuir um conhecimento prévio das informações que estes contêm, 

quanto menos eles forem manuseados sem necessidade, mas será a vida útil da documentação. 

As partes seis e sete também estão relacionadas e foram as que mais deram trabalho 

para serem elaboradas, pois foram as que mais exigiu de nossa parte certa dedicação, fez-se 

necessário um estudo bibliográfico para que fosse possível contextualizar e relacionar as 

informações encontradas nas documentações com os conteúdos do livro didático, este estudo 

também pretendeu dar alicerce a discussão ao fim da oficina com os participantes da mesma. 

A oficina tem limite de vagas, serão vinte, pois os componentes serão divididos em 5 

grupos de 4 pessoas, para que possam problematizar as informações que constam na 

documentação e fazer um cruzamento com o livro didático afim deles/as mesmos/as 

desenvolverem o trabalho. Por fim haverá a socialização dos resultados feitos por cada grupo, 

em contraproposta, nós também levaremos pronto um exemplo para cada documento que os 

grupos estão usando, para na hora do debate podermos construir o conhecimento histórico 

juntos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo com a elaboração da oficina concluída por ser final de semestre na UERN e 

também final de ano letivo na Escola Estadual Juscelino Kubitschek – EEJK e de outras 

unidades de ensino- encontramos dificuldade para confirmar um dia em que fosse possível 

apresenta-la, reunindo o maior número de professores de História, o que infelizmente nos 

obrigou a adiar a apresentação para o início do ano letivo de 2018. Vale ressaltar que os 

funcionários da Casa Paroquial também serão convidados a participar da oficina, visto que eles 

são os que mais entram em contato com a documentação. 

                                                           
197 O catálogo está dividido em 7 partes, pretendendo facilitar ao máximo a organização e a busca de documentação 

no acervo, as 7 colunas de organização são: Tipologia da documentação; Número do Livro; Ano; Estante; 

Prateleira; Informação (Esta coluna diz respeito as informações que podem ser encontradas em cada livro) e Por 

último Conservação (Esta última coluna vai trazer detalhes do estado físico do documento catalogado). 
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Devido a este imprevisto, ainda não obtivemos os resultados esperados, pois tudo 

dependerá da finalização da oficina com a apresentação e o debate, construindo um 

conhecimento histórico coletivo. Esperamos que a oficina desperte nesses usuários cuidados 

com as fontes eclesiásticas e percebam seu potencial para o Ensino de História Local. No que 

se refere à sala de aula, objetiva-se que efetivamente consigamos colaborar com a dinamização 

das aulas, fazendo o aluno se sentir agente de sua própria história. 
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APRENDENDO A SER... RELATOS DE EXPERIÊNCIAS: O PIBID NA FORMAÇÃO 

DOCENTE NO SUBPROJETO DE HISTÓRIA CFP/UFCG 

Maria Joedna Rodrigues Marques198 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo discutir a formação docente da licenciatura em História no 

CFP/UFCG (Centro de Formação de Professores/Universidade Federal de Campina Grande), 

campus Cajazeiras-PB, a partir do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), assim, percebendo suas propostas e finalidades neste processo. Desta forma, partimos 

dos relatos de experiências elaborados na conclusão da oficina “A história por trás das cortinas: 

novos atores sociais” (2016) aplicada nas turmas do Ensino Médio da E. E. Prof. Crispim 

Coelho, pautamos nas vivências  e as expectativas acerca da docência e a atuação do PIBID 

nesta construção. Utilizamos como aporte teórico-metodológico Flávia Caimi (2015) e Marilda 

da Silva (2009).  

Palavras-chave: PIBID; História; formação docente; relatos. 

 

ABSTRACT 

This work aims to discuss the teacher training of the degree in History at the CFP / UFCG 

(Campina Grande University Teachers Training Center), Cajazeiras-PB campus, from the 

Institutional Program of the Initiation to Teaching Grant (PIBID), thus perceiving its proposals 

and purposes in this process. In this way, we start from the reports of experiences elaborated in 

the conclusion of the workshop "The history behind the curtains: new social actors" (2016) 

applied in the classes of the High School of E. E. Prof. Crispim Coelho, we guide the 

experiences and the expectations about the teaching and the performance of PIBID in this 

construction. We use as theoretical-methodological contribution Flávia Caimi (2015) and 

Marilda da Silva (2009). 

Keywords: PIBID; History; teacher training; reports. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho parte da análise do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) no processo de formação docente no curso de licenciatura plena em História 

                                                           
198Graduanda em História pela Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras/PB. E-mail: 

joednnarodrigues@gmail.com. 

mailto:joednnarodrigues@gmail.com
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no Centro de Formação de Professores (CFP) pela Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), campus Cajazeiras. Pretendemos discutir a atuação deste programa e suas propostas 

neste processo formativo, a partir dos bolsistas do Subprojeto História, assim, problematizamos 

as expectativas acerca da docência e as vivências proporcionadas pelo PIBID. 

Desta forma, partimos dos relatos de experiências produzidos pelos bolsistas do 

Subprojeto ao final da oficina “A história por trás das cortinas: novos atores sociais” (2016) 

aplicada nas turmas do Ensino Médio da E. E. Prof. Crispim Coelho. Utilizamos essas 

produções na pretensão de percebermos e problematizarmos as expectativas dos bolsistas com 

a docência e a atuação do PIBID sobre os mesmos. 

Ainda, a oficina foi elaborada a partir da decisão dos alunos, que tinham curiosidades 

com alguns sujeitos da cidade de Cajazeiras-PB que não faziam parte da História oficial, assim, 

embarcamos em histórias e vidas de pessoas que ficaram à margem. Pautamos, também, em 

refletir sobre os enredos que tradicionalmente vincula a cidade à figura do Padre Rolim e 

também os discursos sobre a Educação, já que ficou associada à frase “a cidade que ensinou a 

Paraíba a escrever”. Estes elementos foram fundamentais na construção da oficina que 

desenvolvida pelos bolsistas e alunos do Ensino médio do turno da tarde na já referida escola. 

Sendo assim, partimos das discussões elaboradas nos textos de Flávia Caimi “o que 

precisa saber um professor de história?” (2015) e Marilda da Silva “Complexidade da formação 

de professores” (2009) para aporte teórico-metodológico. Estes nos permite compreender os 

elementos de uma formação docente e os requisitos básicos de um docente em História. 

Dessa maneira, o texto estrutura-se em três tópicos: (re)pensando a docência: o PIBID 

entre teorias e práticas que aborda como foi pensado o programa e a sua estrutura no Subprojeto 

de História no CFP/UFCG; elaborando saberes: oficina “A história por trás das cortinas: novos 

atores sociais” inicialmente apresentaremos a estrutura da oficina desenvolvida e seus 

resultados, esta proporcionou estudo da História Local e a reflexão sobre o sujeito histórico; as 

experiências pibidianas em foco: relatos neste tópico pretendemos perceber como os relatos 

acerca da oficina demonstram os interesses, a relação dos bolsista com a docência e atuação do 

PIBID na formação docente. 

 

(RE) PENSANDO A DOCÊNCIA: O PIBID ENTRE TEORIAS E PRÁTICAS 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) “é uma iniciativa 

para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica.” 
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(CAPES, 2017), sendo financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes). 

No Centro de Formação de Professores (CFP) da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) as nove licenciaturas oferecidas estão vinculadas ao programa. No Subprojeto 

de História a equipe é formada, atualmente, por quatorze bolsistas do curso de licenciatura plena 

em História dos turnos matutino e noturno, dois supervisores atuantes no ensino básico e dois 

coordenadores docentes universitários. Ainda, o subprojeto estar presente em duas escolas de 

Cajazeiras-PB na rede estadual que oferecem o Ensino fundamental e médio, outros subprojetos 

também atuam nessas escolas.  

Percebendo o PIBID a partir da sua proposta de incentivo à docência e a construção de 

uma relação inicial com os graduandos com a escola, desenvolvemos atividades como oficinas, 

intervenções e docências compartilhadas. Assim:  

 

Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das 

escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que 

desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente 

da licenciatura e de um professor da escola. (CAPES, 2017) 
 

Desta forma, os pibidianos têm a oportunidade de atuação na rede básica de ensino, 

podendo refletir sobre sua própria formação docente e também se é a escolha profissional 

correta.  

Visto que, ao passar pela sala de aula, conviver com as realidades de escolas públicas 

que, geralmente, não possuem um mínimo de estrutura para o alunado ou para o ensino, com 

outros professores e suas experiências, os alunos e suas histórias, são vivências que permitem 

ao pibidiano uma carga de experiências que são determinantes na sua construção docente.  

Ainda, as disciplinas de Estágios se concentram mais ao final do curso, o PIBID 

proporciona um primeiro contato com a escola e seu cotidiano, visto que, não é pré-requisito 

ter passado por essas disciplinas. 

Assim, entre os objetivos do PIBID podemos destacar este processo de integração do 

graduando com o exercício do magistério, além de proporcionar uma interação entre o ensino 

básico e superior e participação de professores da rede com discentes em formação. Por isso, a 

importância de parcerias entre esses níveis de formação, a escola e a universidade. 

Dessa maneira, elencamos dois fundamentos básicos para esta relação dos pibidianos e 

supervisores com a docência, o planejar e a formação, são elementos necessários para uma 

construção e reflexão docente, até por que, são as bases de uma aula e de um profissional que 
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tem preocupação com um ensino de qualidade. Podemos dizer que, o planejamento é a primeira 

etapa de preparação para aplicação de qualquer conteúdo ou atividade. Como elenca Helenice 

Rocha a aula é “considerada como evento singular e rotineiro, habitada pelas ideias de quem a 

concebe e realiza e pela escrita de seu planejamento.” (ROCHA, 2015, p. 84) 

Sendo assim, ao refletir sobre o ensino de História é importante saber a importância do 

próprio ensino histórico, fazendo com que o discente se perceba como agente e construtor da 

História. Tornando-se fundamental a atualização constante do docente, independente, do nível 

de ensino e do seu espaço de atuação. A formação permite uma aquisição de saberes e, 

principalmente, a reflexão sobre a docência, assim, um profissional atualizado leva novas 

formas de lecionar à sala de aula e interações com o discente. 

Por isso são práticas desenvolvidas no PIBID, semanalmente temos encontros para 

planejar sobre a nossa atuação, compartilhamos os resultados das atividades já elaboradas e 

aplicadas e pensamos nas próximas. As imagens que se seguem retratam esses momentos de 

planejamento e formação.  

     

Figura I: Reunião de formação docente. 

Arquivo pessoal, 2016.                   

Figura II: Planejamento da oficina “A história 

por trás das cortinas: novos atores sociais”. 

Arquivo pessoal, 2016. 

 

Assim, o PIBID proporciona, principalmente, uma reflexão sobre o ensino, elenca 

outras possibilidades de abordagem do conteúdo histórico e leva para prática o aprendizado 

das disciplinas voltadas à Educação. Sendo um exercício fundamental pensar e discutir sobre 

as posturas do docente e sua atuação.  

Ainda, a proposta deste pauta-se nos seguintes critérios:  

 

 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

 Contribuir para a valorização do magistério; 
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 Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; 

 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; 

 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; e 

 Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura. (CAPES, 2017) 
 

De forma geral, podemos destacar um diálogo entre a teoria e atuação efetiva de 

saberes que são desenvolvidos na academia com a escola, assim, como a interação entre 

profissionais e discentes em formação. Sendo assim, os pibidianos são capazes de ter outras 

percepções sobre o espaço escolar, tendo oportunidades de uma formação direta com o 

convívio escolar, diferente dos demais discentes que, na maioria das vezes, só terão contato 

com a sala de aula no período de Estágios. Assim: 

 

Com a inserção do professor em seu ambiente de trabalho, ele terá de 

enfrentar situações para as quais não estava preparado. A nosso juízo, 

porque a vida real tem uma dinamicidade muitas vezes diferente da que 

está nas teorias que são ensinadas nos cursos que preparam professores. 

Não porque sejam defeituosas em si ou por si mesmas. Mas, sim, porque a 

vida real tem a contemporaneidade histórica daquele momento em que uma 

determinada prática está sendo realizada. (SILVA, 2009, p.31) 
 

O PIBID proporciona este primeiro contato permitindo ao graduando uma 

experiência que o torna mais ágil para resolver alguns problemas que podem ocorrer em sala. 

Ainda, as vivências que são construídas na escola vão além de qualquer teorização, já que 

quando um docente está em sala lida com sujeitos tracejados por histórias e contextos sociais 

distintos que são responsáveis por percepções distintas seja de um conteúdo e ou do próprio 

mundo. 

 

ELABORANDO SABERES: OFICINA “A HISTÓRIA POR TRÁS DAS CORTINAS: 

NOVOS ATORES SOCIAIS” 

Como podemos perceber a atuação do PIBID de forma prática na escola?  Costuma-

se serem levadas algumas propostas para sala de aula como projetos, oficinas, intervenções, 
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docências compartilhadas, dinâmicas, temas que estão em circulação ou que necessários à 

discussão.  

No entanto, temos um elemento fundamental neste processo, o aluno, que é capaz de 

dar novas direções ao planejado. Assim, em uma visita as turmas do Ensino médio da E.E. 

Profº Crispim Coelho, a proposta apresentada foi trabalhar com o Patrimônio cultural da 

cidade, mas os alunos queriam outras configurações, perspectivas e enredos.  

A partir de algumas indagações sobre a História oficial de Cajazeiras, eles 

demonstraram interesse por sujeitos que não são encontrados nas narrativas oficiais. A 

oficina ganhou sentidos e significados diferentes do planejado. Assim, nos voltamos para a 

História local. 

Percebemos que tais indagações e interesses eram frutos da própria percepção que 

eles tinham sobre eles. Afinal, não há nada mais histórico que o próprio homem, lidar com 

aqueles sujeitos marginalizados foi uma forma de percebe-se também como um agente 

histórico, marcado por vivências e experiências que não inferiores a outros agentes, apenas 

trajetórias diferentes. 

Embarcamos em seis encontros, em dinâmicas e discussões pautadas em imagens, 

slides, poema, filme e visitas. A cada semana um encontro era realizado, por falta de aula 

em algumas semanas, a oficina foi sendo adiada e estendida por quase alguns meses.  

No primeiro encontro utilizamos imagens de sujeitos que não constam na 

historiografia oficial, articulando com o poema “Perguntas de um trabalhador que lê” da 

autoria de Bertold Brecht (1990). A intenção era produzir uma reflexão sobre a construção 

do “sujeito histórico”. 

O segundo encontro foi uma visita a uma exposição sobre uma das personagens 

abordadas na primeira discussão, a irmã Fernanda Marabello que desenvolveu um trabalho 

social com as crianças cajazeirenses. Em seguida também foram visitadas as louceiras, uma 

associação que trabalha com cerâmica na cidade. 

Já o terceiro momento foi exibido o filme “Narradores de Javé”, que trata  da 

construção de uma História oficial da cidade de Javé. Pretendia-se problematizar com os 

alunos sobre esta elaboração, as evocações e os sujeitos que estavam nessa narrativa oficial.  

O quarto momento foi a discussão sobre o filme, visto que, a sala de aula é repleta de 

sentidos e sujeitos, o planejamento elaborado não rendeu uma boa discussão. Assim, os 

alunos conduziram a outro olhar sobre o filme. Os mesmos não gostaram da escolha 

resultando em um debate fraco. 
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Os dois últimos encontros, quinto e sexto, foram voltados para produção dos alunos 

sobre a oficina. Foi apresentada a proposta de elaboração de fanzines sobre a cidade a partir 

das discussões construídas, além dessa produção, os alunos escreveram pequenas redações 

sobre a oficina. 

 

   

Figura III: Fanzines produzidos pelos alunos do 1º 

anodo Ensino médio na oficina “A história por trás 

das cortinas: novos atores sociais”. Arquivo 

pessoal, 2016. 

 

 

Figura IV: Fanzines produzidos pelos alunos do 2º 

e 3º anodo Ensino médio na oficina “A história por 

trás das cortinas: novos atores sociais”. Arquivo 

pessoal, 2016. 

 

Assim, a proposta da oficina pautou-se no interesse dos alunos, percebemos que esta 

poderia ser utilizada como método para a abordagem da História local. Desenvolvemos 

atividades que foram bem aceitas, outras nem tanto. O planejamento foi decisivo em cada 

etapa, por isso, este é um elemento primordial 

para 

aula.  

A atuação docente exige uma carga de 

saberes e conhecimentos específicos, científicos.  No Centro de Formação de Professores 

(CFP/UFCG) a graduação em História é de quatro anos no turno matutino e de cinco anos 

no turno noturno, percebemos que a docência também pauta-se sobre um tempo. No entanto, 

a formação docente não se concentra somente em estar cursando uma licenciatura, ter uma 

participação efetiva nas próprias atividades desenvolvidas na Universidade e fora desta são 

elementos construtores dessa formação. 

Visando também que “Para ensinar História a João é preciso entender de ensinar, de 

História e de João” (CAIMI, 2015, p.111). O contexto social em que estão inseridos os 
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discentes e a escola deve ser pensado, refletido e considerado nos planejamentos das 

atividades a serem desenvolvidas. 

 

EXPERIÊNCIAS PIBIDIANAS: RELATOS 

Após a oficina “A história por trás das cortinas: novos atores sociais” foram 

produzidos pelos bolsistas relatos de experiências que tinham como proposta abarcar a 

percepção sobre a oficina e também refletir sobre planejamento da oficina. 

Assim, utilizamos quatro relatos para analisarmos a postura dos pibidianos na 

condução do planejamento e da própria formação e atuação docente. Neste material podemos 

perceber os desafios enfrentados durante a oficina como, “o que planejamos muitas das vezes 

não é interessante para os alunos” (ARRUDA, 2016, p.2). O planejamento não determina o 

sucesso de uma atividade ou da aula, mas é reflexo de uma qualidade no ensino, afinal 

quando o professor prepara seu conteúdo, este dedica mais que tempo para montar um plano 

de atuação, demonstra interesse e compromisso com os discentes. Planejar também é uma 

posição política. 

Podemos perceber nos seguintes relatos esses posicionamentos sobre a necessidade 

de um planejamento e a própria atuação docente: 

 

Para tanto, é necessário que nós bolsistas do PIBID, possamos ter a 

capacidade de atuar como agentes transformadores, não somente de nossas 

concepções sobre educação e ensino, mas também de poder levar aos 

alunos que acompanhamos a oportunidade de serem agentes ativos no 

projeto educacional em que estão inseridos. (FRANÇA, 2016, p.2) 
 

Assim, percebemos a necessidade de despertar nos alunos uma percepção sobre eles 

mesmos, como agentes construtores de saberes, portadores de experiências que devem ser 

consideradas e valorizadas a partir do ensino. Não lidamos com sujeitos a-históricos, até 

porque não existem. 

Refletir sobre a postura docente e sobre sua função são ferramentas que tornam a 

Educação um instrumento transformador de realidades.  

 

[...] ressalto a importância de estarmos sempre pensando e repensando 

nossas práticas tanto nas ações do PIBID, quanto de maneira mais ampla, 

nossas práticas e intenções como docentes. [...] Considerando que o 

próprio programa proporciona a atenção à nossa formação em professores, 

se deve levar em conta também esse tipo de momento como um 

contribuinte na melhora dessa formação, sendo esta portadora de muita 

subjetividade e sentimentos de todos os tipos. Construímos relações 

diversas no desenrolar da docência, e estas devem ser analisadas também 
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como um fator influenciador da qualidade de nossas ações. (FERRREIRA, 

2016, p.9) 
 

 

Outro elemento é fundamental nesse processo, a experiência pessoal. Conviver com 

os alunos e perceber a escola em seu cotidiano refletem sobre o sujeito, percebendo a escola 

como um espaço de subjetividades e sensibilidades que abarcam o sujeito.  

 

Definitivamente o PIBID nos possibilita crescer dentro da nossa formação, 

mas o principal é a construção e desconstrução pessoal que esse (sic) 

possibilita. Percebo ainda que nossa posição pode ser discutida, talvez seja 

necessário reciclarmos algumas formas de atuação, o importante é a 

percepção de que somos também agentes presentes no âmbito escolar. 

Desta forma, não estamos exclusos das cobranças de realizar ações 

educativas de qualidade. Tenho grandes expectativas com o programa e 

boas experiências. (MARQUES, 2016, p.6) 
 

 

A partir destes relatos podemos perceber que para os pibidianos a docência está 

diretamente ligada com o planejamento, compromisso social, formação continuada, 

reflexões e construção de saberes a partir das vivências dos alunos. Assim, encontramos 

elementos que compõem a formação docente, afinal, aprende-se a docência a partir de 

percepções sobre ela própria. 

         

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos perceber que o PIBID é uma proposta que possibilita acumular uma carga 

de saberes e práticas ao discente em formação, de aproximação e trocas entre a Universidade 

e a escola. No Subprojeto História CFP, reuniões de planejamento são constantes, visando 

que, planejar é passo primário e fundamental para adequar, considerar fatores e proporcionar 

aos alunos uma qualidade de ensino. Assim: 

 

Ao fim e ao cabo, a escola precisa contar com professores que conheçam 

bem os fundamentos de sua disciplina e que saibam comunicá-la aos 

jovens, para fazê-los pensar historicamente. Dentre os desafios 

essencialmente relevantes que conformam a história escolar, podemos 

enumerar, sinteticamente, as tarefas de interrogar os distintos contextos 

contemporâneos em uma perspectiva histórica, de interpretar esses 

contextos com o aporte da metodologia histórica e de construir a 

consciência cidadã sob a perspectiva da História. (CAIMI, 2015, p. 122) 
 

 

Além de uma carga de saberes específicos, associar o conteúdo com vivências 

ativando um conhecimento prévio dos alunos e ligações com temáticas atuais que 
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proporciona o entendimento de sujeito histórico. Desta forma, o PIBID exercita esse lugar 

docente. 

 

Uma licencianda ou um licenciando recebe informações, apreende saberes, 

vivencia experiências com os conteúdos curriculares que dizem respeito à 

profissão docente e ao trabalho pedagógico (para trabalhar apenas com 

macrocategorias da formação), tem acesso a sistematizações organizadas 

com dados empíricos, manuseia balizamentos teóricos, desenvolve-se em 

várias competências, entre outros. Mas não está, em tais situações, 

praticando o ofício docente. Por isso não pode aprender na formação 

universitária a fazer a relação da teoria com a prática, pois não exerce a 

prática indelével a esse aprendizado. (SILVA, 2009, p.105) 

 

O trecho acima, nos leva a refletir sobre as experiências práticas que a Universidade 

não consegue abarcar ou dar conta, ainda, é notório que as disciplinas de Estágios são 

insuficientes nessa prática docente.  

Portanto, programas como o PIBID são importantes na formação docente de 

graduandos, um primeiro vínculo com a sala de aula acarreta em posições e posturas que são 

fundamentais para o processo formativo. Ao final, trata-se de vivências que serão 

importantes para os alunos atendidos, mas principalmente, aos pibidianos, que absorvem 

aprendizados da docência de também na formação pessoal. Os sujeitos que ingressam em 

propostas como a do PIBID saem com novos olhares sobre o espaço escolar, a profissão e 

sobre si. 

Por isso, percebemos nos relatos dos pidianos do Subprojeto História a necessidade 

de uma formação continuada, repensando as práticas docentes, além da importância do 

planejamento, que por mais que sejam propostas alteradas, já que lidamos com sujeitos 

marcados por subjetividades, mas demostra-se necessário para uma preparação do professor 

e sistematização de saberes, elencados os conceitos que são necessários no momento de 

discussão. Lecionar é uma escolha! Fazer uma Educação de qualidade é uma luta diária e 

um compromisso para aqueles que decidiram embarcar neste ato político. 
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HISTÓRIA EM VERSOS:  REFLEXÕES ACERCA DO USO DO CORDEL NO 

ENSINO DE HISTÓRIA 

Autora: Sara Pereira Ferreira199 

Orientador: Helder Alexandre de Medeiros Macedo200 

 

RESUMO: 

Investiga a importância do uso do cordel para o trabalho do historiador, apontando os 

benefícios que o seu uso em sala de aula pode acarretar no processo de ensino-aprendizagem, 

analisando duas visões distintas, a do livro didático e o do cordel, tomando como tema 

recorrente em ambas a Guerra de Canudos (1893-1897). Partiu de questionamentos feitos 

aos alunos nas atividades de Estágio Supervisionado II e em atividades desenvolvidas no 

PIBID/História do CERES/UFRN sobre como enxergavam a disciplina de História; da 

repulsa desses alunos no que diz respeito às aulas dessa disciplina; da necessidade de adoção 

de novas metodologias que ofereçam outras visões além daquela tida como oficial. Adotou 

a abordagem da Análise do Discurso, preconizada por Eni Orlandi, para o estudo de um 

cordel e um livro didático, atentando para as linguagens contidas em tais fontes. Em relação 

às técnicas metodológicas, a pesquisa partiu do princípio da sondagem, seleção e fichamento 

das referidas fontes. Verificou que o livro didático possui uma versão oficial dos fatos, que 

de maneira concisa narra os principais desdobramentos ocorridos. O cordel traz um discurso 

diferenciado, buscando por meios de diferentes abordagens entender o desenvolvimento dos 

eventos. Conclui-se que diante da necessidade de reformulação do ensino de História, o 

cordel se apresentaria como recurso didático inovador aliado ao assunto pragmático contido 

no livro didático, discutindo uma determinada temática de forma diferente e proporcionando 

aos alunos o contato com uma nova linguagem, que possibilitaria desenvolver outras visões, 

além daquela tida como verdade absoluta. 

Palavras-chave: Cordel; Ensino de História; Guerra de Canudos; Livro didático. 

 

                                                           
199 Graduanda do Curso de História, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Centro de 

Ensino Superior do Seridó (CERES), Campus de Caicó - Brasil. E-mail: sarapferreira7@gmail.com. 
200 Docente do Departamento de História do CERES, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), Campus de Caicó - Brasil. E-mail: 

helder@ufrn.edu.br. 
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HISTORY IN VERSES: REFLECTIONS ON THE USE OF CORDEL IN HISTORY 

TEACHING 

 

ABSTRACT: 

It investigates the importance of the use of cordel for the work of the historian, pointing out 

the benefits that its use in the classroom can entail in the teaching-learning process, analyzing 

two distinct views, that of textbooks and cordel, taking as its theme recurrent in both the 

Canudos War (1893-1897). It started from questions asked to the students in the activities of 

Supervised Stage II and in activities developed in the PIBID / History of the CERES / UFRN 

on how they saw the discipline of History; the disgust of these students regarding the classes 

of this discipline; of the necessity of adopting new methodologies that offer other visions 

besides the one considered as official. He adopted the Discourse Analysis approach, 

advocated by Eni Orlandi, for the study of a string and a textbook, looking at the languages 

contained in such sources. Regarding the methodological techniques, the research started 

with the probing, selection and registration of these sources. He verified that the textbook 

has an official version of the facts, which concisely tells the main developments. The cordel 

brings a differentiated speech, seeking by means of different approaches to understand the 

development of events. It is concluded that, in view of the need to reformulate History 

teaching, the cordel would present itself as an innovative didactic resource allied to the 

pragmatic subject contained in the textbook, discussing a certain theme in a different way 

and providing students with a new language that it would make it possible to develop other 

visions, besides what is considered as absolute truth. 

Keywords: Cordel; Teaching History; War of Canudos; Textbook. 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Pinsky e Luca (2009) nas primeiras décadas do século XX a 

historiografia vivenciou um crescente movimento de renovação, que ocorreu especialmente 

na França, advindo de historiadores ligados à revista dos Annales, fundada em 1929 por 

Lucien Febvre e March Bloch. Diferentemente da história com tendências positivistas, esses 

autores colocaram em pauta uma História-problema, que procurava compreender a 

complexidade e totalidade das experiências humanas. Nessa perspectiva, além do uso de 

novas fontes, antes tidas como não válidas, a interdisciplinaridade também foi incorporada, 
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permitindo assim que a história dialogasse com diversas áreas do conhecimento humano, 

inclusive com a literatura.  

Para Barros (2010), após a terceira geração dos Analles, difundida por Pierre Nora e 

Jacques Le Goff que trouxeram a tona à “Nova História", outros historiadores franceses, 

alheios aos "Annales" como Philippe Ariès, Jean Delumeau e Michel Foucault, este último 

nas fronteiras da Filosofia, descreveram a história dos temas da vida quotidiana, como a 

morte, o medo e a sexualidade, ampliando assim os temas da pesquisa histórica.  

No que diz respeito ao Ensino de História, aos poucos foi se afirmando como campo 

de pesquisa, especialmente com os escritos de Roger Chartier sobre leitura e escrita. 

Portanto, o Ensino de História e as questões a ele relacionadas foram gradativamente fazendo 

parte constitutiva da própria reflexão do historiador. 

Consequentemente esse fato atingiu o Ensino de História, exigindo deste uma 

reformulação. Em experiências vivenciadas nas atividades de Estágio Supervisionado201 e 

em atividades desenvolvidas no PIBID202, em um dado momento os alunos foram 

questionados oralmente, pela própria autora da pesquisa, como eles viam a disciplina de 

História. Diante disso, obtiveram-se respostas como “chata”, “cansativa”, “decorativa” e 

com leituras densas e de difícil compreensão.  

 Portanto, perante essa realidade, os alunos reivindicam um ensino mais significativo, 

articulado com sua experiência cotidiana, além de um professor menos autoritário, que lhes 

exija menos esforço de memorização e que faça da aula um momento agradável. Dessa 

maneira, segundo Caimi (2007) cabe ao docente inovar em suas aulas, procurando aliar o 

ensino tradicional com o inovador, aproximando esse conteúdo pragmático da realidade 

desses alunos.  

Portanto, como o Cordel pode ser utilizado como fonte e como recurso didático para 

o Ensino de História? Dentro dessa perspectiva busca-se refletir sobre a importância do uso 

do cordel para o trabalho do historiador, além de apontar os benefícios que o seu uso em sala 

de aula pode acarretar no processo de ensino-aprendizagem, na medida em que se relacionam 

duas linguagens, a do livro didático e o do cordel, tomando a Guerra de Canudos (1893-

1897), como tema para problematização e reflexão.   

                                                           
201 Estágio Supervisionado II, componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em História CERES/ 

UFRN, ministrado pela professora Drª Juciene Batista Félix Andrade. Realizado na escola Dr. Jarques Lúcio 

da Silva, localizada no município de São Bento-PB, no mês de outubro e novembro de 2016.  
202 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência/PIBID/História – CERES/UFRN. Bolsista desde 

19 de abril de 2016. 
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Para Fávero (2010), o atual cenário educacional brasileiro, ainda é muito impregnado 

pelo modelo tradicionalista, onde o número de professores pesquisadores e autônomos é 

baixíssimo, sendo o livro didático um importante instrumento de apoio, se não o único, ao 

trabalho desse professor. No entanto, o aluno que está atualmente em sala de aula já não 

corresponde às propostas escolares dos séculos passados, porque hoje, além de sujeito do 

conhecimento, ele é também um sujeito histórico.  

 Procurando atender essa reinvindicação e essa necessidade de reformulação, 

Bittencourt (2011) aponta a literatura como recurso interdisciplinar, que auxilia não apenas 

ao desenvolvimento do “gosto pela leitura”, mas também fornece condições de análises mais 

profundas para o estabelecimento de relações entre conteúdo e forma. Portanto, o cordel se 

apresentaria como um recurso didático inovador aliado ao assunto pragmático contido no 

livro didático, discutindo uma determinada temática de forma diferente e instigante, 

proporcionando aos alunos o contato com uma nova linguagem.  

Dentre as inúmeras fontes e recursos didáticos disponíveis para serem trabalhados 

em sala de aula optou-se pelo cordel devido ao interesse despertado desde cedo no âmbito 

familiar203. Esse interesse aumentou no ambiente acadêmico através de discussões, 

eventos204 e principalmente, a abertura da Cordelteca Djalma Mota na UFRN, Campus de 

Caicó.  

Segundo Curran (2011) os folhetos de cordel contém uma “história não oficial” de 

um povo, sendo assim acervos de crenças, costumes e uma maneira única de ver a vida, um 

“jornal em verso”, onde, através da poesia se registra ou compartilha a “essência do povo 

brasileiro” e de sua vida no século XX. Dessa forma, essas narrativas não são apenas 

ficcionais, pois possuem aspectos da realidade. Pois o indivíduo que escreve não está 

apartado do seu contexto histórico, ele vive em um tempo e espaço que, querendo ou não o 

influencia e é esse o fato que o historiador deve-se atentar.  

São inúmeros cordéis possíveis de serem analisados e de fácil acesso para o docente 

e para os alunos. Pois, além de terem um poder aquisitivo baixo para a sua compra, muitos 

deles encontram-se digitalizados e disponíveis em sites como o do acervo digital da 

                                                           
203 Pedimos licença ao caro leitor para narrar uma experiência de cunho pessoal. Era comum, quando criança, 

ouvirmos de nossos avós “estórias” que na grande maioria das vezes consistiam em cordéis recitados por eles, 

estrofe após estrofe. O que chama a atenção nesse fato é que, por não saberem ler e nem escrever, ouviam 

cantadores e trovadores em feiras e decoravam com grande facilidade. E guardando em sua memória os 

reproduziam como forma de entretenimento em reuniões familiares.  
204 Várias discussões e eventos sobre a temática ocorreram especialmente no ano de 2017, dentre eles está o 

evento de extensão “Cordel, História e Educação: encontro de saberes” que foi realizado em 23 á 25 de maio 

de 2017.   
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Fundação Casa de Rui Barbosa e o da Cordelteca do Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular205, que podem ser visitados ou impressos e levados para sala de aula. E, por fim 

nesse sentido, estaria se trabalhando com a interdicisplinaridade, sendo ela de extrema 

relevância cientifica, a História estaria em um diálogo constante com a Literatura.  

Em relação às técnicas metodológicas, a pesquisa partiu do princípio da sondagem, 

seleção e fichamento das referidas fontes. Para atingir os objetivos propostos, se executou 

uma revisão de literatura relacionada a este estudo, listando e fichando dois tipos de 

publicações: obras acadêmicas, cujo conteúdo está ligado a questões que tratam do processo 

de reformulação e adoção de novas metodologias ao ensino de História, e em seguida as que 

cujas temáticas discorrem sobre o Cordel e seu uso em sala de aula.   

Tendo como dimensão a História Cultural, se adotou a abordagem da Análise do 

Discurso, preconizada por Eni Orlandi (2009) para o estudo do cordel “Antônio Conselheiro 

e a Guerra de Canudos”, escrito pelo poeta Minelvino Francisco Silva206 e o livro didático 

“História: das cavernas ao terceiro milênio”, de Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho 

Mota207, atentando para as linguagens contidas em tais fontes. 

 

CORDEL: UMA LONGA TRAJETÓRIA  

De acordo com Curran (2011) o cordel é um folheto com poemas rimados, que 

expressam o modo de vida de quem o escreve e das pessoas que o rodeiam, proporcionando 

ao leitor atento vislumbrar a história e a cultura de um determinado povo. Pois revelam em 

sua essência, as crenças religiosas básicas dos poetas de cordel e do seu público, o 

comportamento moral, seus modelos heroicos na vida do dia a dia, os problemas que 

enfrentam há séculos e suas soluções, suas distrações e diversões, suas opiniões sobre os 

acontecimentos e líderes políticos do país e do mundo, os desafios no fim do século XX e 

começo do novo milênio e, finalmente suas esperanças e aspirações.  

                                                           
205 FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA. Cordel: literatura popular em verso. Disponível em: 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/acervo.html>. Acesso em: 09 out. 2017. 

CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR. Cordelteca. Disponível em: 

<http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?id_secao=65>. Acesso em: 09 out. 2017. 
206 Escrito em 1980 e publicado no mesmo ano pela editora Luzeiro. Contêm 32 páginas, 205 estrofes e é 

organizado em sextilhas. Encontra-se digitalizado e disponível no Acervo digital da Cordelteca do Centro 

Nacional de Folclore e Cultura Popular.   
207 Publicado pela Editora Moderna no ano de 2007, tem seu público voltado para alunos do Ensino Médio, 

podendo ser encontrado em volume único ou divido em três partes que correspondem ao 1°, 2° e 3° ano. 

Disponível em acervo próprio.   
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Para Cavignac (2006) a Literatura de cordel seria de origem Árabe e tradição oral, 

que se difundiu pela Europa com seus poemas de improviso. Os folhetos de cordel tiveram 

grande aceitação das camadas populares em países da Europa como França, Inglaterra, 

Espanha e Portugal nos séculos XVII e XVIII. Em Portugal, a literatura de cordel ficou 

conhecida como folhas volantes, pois esses folhetos eram vendidos pendurados em cordões.  

Abaixo observaremos um fragmento de cordel que relata um pouco sobre a trajetória 

desse gênero literário. 

 

Não se sabe exatamente 

O cordel de onde veio 

Alguns afirmam que os mouros 

Lhe serviram de correio 

Até a Península Ibérica 

E de lá pra nosso meio. 

 

Pois lá na Península Ibérica 

Cordão se chama cordel 

Onde eram penduradas 

As folhinhas de papel 

Nascendo daí o nome 

Desta cultura fiel 

 

O cordel viajou sempre 

Nessa marcha cultural 

Conduzindo a influência 

Da cultura oriental 

Embora o seu nome seja 

De origem provençal 

 

Menestréis da Idade Média 

Narravam grandes contendas 

Entre príncipes e dragões 

Muitas batalhas horrendas 

E contos lá das Arábias 

Traçados de velhas lendas 

 

O cordel sempre cresceu 

Numa dimensão tamanha 

Espalhou-se pela França 

Em Portugal e Espanha 

A existência dos fatos 

Lhe servindo de campanha208 

                                                           
208 A Didática do Cordel – Autores: Zé Maria de Fortaleza, Arievaldo Viana e Klévisson Viana. Folheto 

consultado a partir do site http://www.cnfcp.gov.br/ - Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular/FUNARTE/Ministério da Cultura – Acervo digital/Cordelteca/Biblioteca Amadeu Amaral 

- RJ. 
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O cordel chega ao Brasil por influência portuguesa, resinificando os personagens do 

imaginário europeu medieval às conjunturas de um novo território, este influenciado por 

povos nativos e vindos da África. 

 

A literatura de cordel chega ao Brasil juntamente com a colonização 

portuguesa, mas se transforma rapidamente, passando a estabelecer uma 

existência autônoma. As primeiras histórias de reis, rainhas e heróis, dão 

lugar à criação de novas matizes ao chegar no Brasil, misturando-se com 

outros contos de origem africana e indígenas. (GRILLO. 2008: 429)  

 

Dessa maneira, o cordel que se desenvolveu no país apresenta mudanças 

significativas quando comparadas a seu ancestral ibérico, pois os temas retratam um espaço, 

tempo e sociedades distintas.  

Segundo Cavignac (2006) a Literatura de Cordel do Nordeste brasileiro começou a 

aparecer em sua forma atual no fim do século XIX. Sendo obras de poetas humildes, 

impressos em folhetos de papel frágil de jornal, essas narrativas eram vendidas, declamadas 

ou cantadas nas feiras, nos centros de romaria e nos lugares públicos da região e que se 

espalharam para outras partes do país devido principalmente ao processo migratório da 

população nordestina no decorrer do último século.  

No que diz respeito às narrativas contidas nesses folhetos ela salienta: 

 

[...] embora se trate de poesia, o folheto é essencialmente relato: apesar de 

sua apresentação em versos, ele se aproxima mais do conto, do ponto de 

vista de sua forma e de seu conteúdo, do que da poesia. [...] são narrativas 

fortemente estruturadas que podem ser analisadas segundo um método 

apropriado. (CAVIGNAC. 2006:75). 

   

Por muito tempo essas narrativas permaneceram silenciadas por uma História 

Positivista, que presava por grandes fatos, heróis e datas tidas como importantes, onde se 

dava lugar apenas a documentos tidos como “oficiais”.  

Porém com as transformações vivenciadas pela historiografia no final do século XIX, 

tais como o advento da Escola dos Analles em 1929, e suas respectivas gerações, 

especialmente a terceira, onde surge uma corrente denominada História Cultural que 

segundo Pesavento (2006) busca capturar a impressão de vida, a energia vital, 

a enargheia  presente no passado, na raiz da explicação de seus atos e da sua forma de 

qualificar o mundo. Esta, a partir de seus pressupostos e preocupações, proporciona uma 

abertura dos campos de pesquisa para a utilização de novas fontes e objetos, entre as quais 

se encontra o texto literário, nesse caso o cordel. 
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A literatura é, pois, uma fonte para o historiador, mas privilegiada, porque 

lhe dará acesso especial ao imaginário, permitindo-lhe enxergar traços e 

pistas que outras fontes não lhe dariam. Fonte especialíssima, porque lhe 

dá a ver, de forma por vezes cifrada, as imagens sensíveis do mundo. A 

literatura é narrativa que, de modo ancestral, pelo mito, pela poesia ou pela 

prosa romanesca fala do mundo de forma indireta, metafórica e alegórica.  

Por vezes, a coerência de sentido que o texto literário apresenta é o suporte 

necessário para que o olhar do historiador se oriente para outras tantas 

fontes e nelas consiga enxergar aquilo que ainda não viu. (PESAVENTO, 

2006:08). 

 

Portanto, o folheto apresenta o olhar do poeta sobre sua história e sua cultura, se 

tornando assim, fonte válida para as reflexões do historiador. 

Para Curran (2011), nos anos de 1960 e 1970 o cordel ganhou maior notoriedade no 

Brasil. Os intelectuais brasileiros passaram a admitir que a tradição cordeliana fosse, de fato, 

parte importante da herança cultural nacional. E estudiosos desse tipo de literatura pediam 

que o cordel fosse preservado em arquivos nacionais, ensinado nos colégios e faculdades 

como variante popular da literatura brasileira e se tornasse tema de dissertações de 

especialistas na pós-graduação.   

Dessa maneira o cordel vem ocupando a cada dia um lugar, dada a sua estreita ligação 

com maior espaço nas instituições de ensino, incluindo as universidades. Em consequência 

disso, ampliam-se as pesquisas em torno dessas produções populares, incluindo entre essas 

investigações científicas alguns estudos que têm como recorte analítico a discussão sobre a 

importância do cordel como ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 

 

CORDEL: RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE HISTÓRIA 

De acordo com Azevedo e Stamatto (2010), as correntes de pensamento pedagógicas 

adotadas pelo professor estão intrinsicamente relacionadas ao Ensino de História. Tomamos 

como exemplo a transmissão de conteúdos, característica da Educação Tradicional. Para as 

autoras nessa abordagem o processo de aprendizagem se dá por meio da transmissão de 

conhecimento por parte do professor e memorização dessas informações pelo aluno. No 

Ensino de História essa abordagem reflete na imagem do um texto-base onipresente ao qual 

o aluno deve decorá-lo, aliado ao discurso do professor como únicos meios de obtenção do 

conhecimento. Assim a História estaria resumida em datas e nomes de grandes vultos e 

personagens históricos. Aqui se exclui a reflexão e o pensamento crítico do aluno.  

Para Choppin (2002) o livro didático é um recurso pedagógico que serve como 

instrumento de apoio do professor, e como suporte para o aluno. Nessa perspectiva ele é um 
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objeto onipresente em sala de aula e, por conseguinte o responsável pela sistematização dos 

conteúdos que serão lecionados. Chegando a alguns casos a se tornar uma espécie de “ditador 

de conteúdos pragmáticos”, se configurando na única referência bibliográfica que alunos e 

professores desfrutam. Usado de forma indevida e sem leitura critica do material didático 

ele se torna o único modelo a ser seguido, uma verdade absoluta digna de ser reproduzida e 

decorada pelos alunos, sendo assim, o único meio seguro de se ensinar.  

Dessa forma, ensinar seria reproduzir discursos prontos e acabados, encher o caderno 

dos alunos de atividades com respostas copiadas dos próprios livros e segui-lo a risca, de 

preferencia na mesma ordem do autor. Ensinar todos os assuntos desse livro seria a meta a 

ser atingida por esse professor ao chegar ao final do ano, independente se seu aluno aprendeu 

ou não. 

No livro História das Cavernas ao terceiro milênio, de Patrícia Ramos Braick e 

Myriam Becho Mota, voltado para o alunado do 1° ao 3° ano do Ensino Médio, as autoras 

vão dispor de um capitulo com 10 páginas para discutir o Brasil na Primeira República.  

O historiador José Murilo de Carvalho, em seu livro Formação das Almas (1998), 

afirma que a República Velha durou, exatamente, quarenta e um anos, sendo marcada por 

dois importantes momentos. O primeiro ficou conhecido como a República dos militares 

(República da Espada). Já o segundo, como República Oligárquica (República do Café com 

Leite). Esse último foi marcado pelo revezamento de fazendeiros mineiros e paulistas no 

poder, sendo assim até os anos de 1930. Esse momento histórico foi marcado por grandes 

insatisfações e inúmeras revoltas sociais, tais como, A Guerra de Canudos, O Cangaço, A 

Guerra do Contestado, A Revolta Contra a Vacina Obrigatória, A Revolta das Chibatas e as 

Revoltas Tenentistas. 

O livro didático mencionado oferece uma discussão sobre os movimentos sociais na 

República Oligárquica, onde a temática da Guerra de Canudos (1893-1897) ocupa pouco 

menos que meia lauda, dispondo de uma narrativa concisa sobre os seus motivos, a guerra 

propriamente dita e seu desfecho, além de conter uma imagem da igreja de Belo Monte 

destruída durante os ataques das forças do governo federal ao arraial.   

Para uma melhor visualização e entendimento sobre o objeto de estudo dessa 

pesquisa, iremos expor um fragmento do livro didático supracitado:  

 

O episódio de Canudos, relatado por Euclides da Cunha em os Sertões é 

tema constante do escritor Machado de Assis em suas crônicas semanais 

na Gazeta de Noticiais, é talvez o melhor e o mais trágico exemplo das 
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manifestações que associaram conteúdo religioso e carência social. [...] 

Aos olhos dos fazendeiros, do governo e do clero, a comunidade de 

Canudos era um péssimo exemplo. Os fazendeiros temiam perder mão-de-

obra, o governo não aceitava a autonomia de Canudos e a Igreja ressentia-

se da liderança espiritual de Conselheiro. (BRAICK e MOTA. 2007:517). 

 

Contudo, o livro didático usado de maneira crítica e reflexiva, funcionará como 

instrumento de organização de aprendizagem, não devendo ser a única linguagem e versão 

dos fatos oferecida para o alunado.  

Segundo Pinheiro, Lúcio (2001) a escola como uma instituição encarregada de 

formar cidadãos críticos, atuantes e reflexivos é também o espaço que pode reforçar 

determinados preconceitos. Neste caso, ele estaria pautado em preconceito às obras da 

cultura popular. Ao determinar, por exemplo, os livros que mereciam o atributo de ‘obra 

clássica’, ou seja, que eram dignos de serem estudados em classe, a escola encarregou-se 

durante muito tempo de manter distante dos alunos as obras populares, sendo esse um dos 

principais motivos pelo não uso do cordel nesses locais de ensino.  

No entanto, essa realidade vem se modificando aos poucos, devido às inúmeras 

discussões na área educacional sobre a necessidade eminente de novos meios e abordagens 

que ofereçam a esses alunos autonomia intelectual e o desenvolvimento pleno de suas 

habilidades.   

Nesse contexto o cordel se apresentaria como fonte de suma importância para 

proporcionar outro olhar, perspectiva e linguagem sobre determinada temática. Não como 

substituto do livro didático, mas como auxiliar desse suporte pedagógico, que proporcionará 

uma reflexão crítica e visões distintas para interpretações.  

Para Bittencourt (2011), a História toma esses textos literários como documentos de 

época, cujos autores (os criadores das obras) pertencem a determinado contexto histórico e 

são portadores de uma cultura exposta em suas criações, seguidores de determinada corrente 

artística e representantes do seu tempo. 

Dessa maneira, o cordel é uma importante fonte histórica, memória e registro de 

histórias narradas por poetas, considerados como cronistas de seu tempo e que tinham uma 

importante função jornalística. No entanto Hélder Pinheiro e Ana Cristina adverte que:  

 

Na sala de aula, é importante que o professor tenha sempre a preocupação 

em não transformar o folheto em mero relato jornalístico. O que interessa 

é perceber como o poeta se posiciona diante da história, tendo sempre em 

vista o caráter ficcional desta produção. (...) Lampião, assim como outros 

personagens da história do Brasil (Getúlio Vargas, Padre Cícero, Tancredo 
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Neves, Antonio Conselheiro), desfila pelas paginas dos folhetos, 

assumindo ora posição de herói, escolhido para resolver as questões 

sociais, ora a posição de homem comum, com suas fraquezas e incertezas. 

Resta-nos ler com atenção as histórias que estes personagens inspiram e, 

despertar nos jovens o interesse em saber um pouco mais sobre a nossa 

cultura, sobre a nossa história. (PINHEIRO; LÚCIO. 2001: 69 e 77).  

 

Portanto, Selva Guimarães (2012) salienta que os textos literários ficcionais nas aulas 

de História não podem ser incorporados como meros complementos ou ilustração, mas como 

fonte a ser problematizada por professores e alunos, de forma interdisciplinar, propiciando 

ao aluno o acesso a outras faces de linguagens e o desenvolvimento de atitudes críticas e 

criativas.   

De acordo com Azevedo e Stamatto (2010), essa abordagem muito discutida 

atualmente visa uma formação reflexiva do aluno. Onde a critica e a conscientização política 

são indispensáveis para a aprendizagem e a formação do indivíduo para uma sociedade 

multicultural. Dessa forma, busca no Ensino de História a formação do pensar crítico e 

cidadão. Almeja-se desenvolver atividades que se concretizem por questionamentos e 

discussões que promovam a participação dos alunos, trazendo os conteúdos para a realidade 

desses indivíduos, levando em consideração seus conhecimentos prévios. Em suma, 

procurando desenvolver no aluno autonomia intelectual. 

Partindo do pressuposto de que a conjuntura política da primeira República foi alvo 

frequente dos poetas de cordel, homens simples, porém atentos à vida política e ao cotidiano, 

e que com muita cantoria e gracejo vão abordar sobre temas sociais e do imaginário popular, 

em contraponto ao livro didático citado, segue abaixo o fragmento do Folheto “Antônio 

Conselheiro e a Guerra de Canudos” escrito pelo poeta Minelvino Francisco Silva em 1980 

e publicado no mesmo ano pela editora Luzeiro, contendo 32 páginas, 205 estrofes e 

organizado em sextilhas, traz aspectos da vida pessoal e religiosa de Antônio Conselheiro, 

os motivos políticos, religiosos e sociais que influenciaram o início da guerra, o conflito 

propriamente dito, o seu desfecho e o massacre que ocorreu naquela região.  

Esta maldita república – 

O Conselheiro dizia – 

Nós temos que a pôr abaixo 

E repor a Monarquia 

Pois a lei republicana 

À nossa terra atrofia! 

 

O imposto é um absurdo, 

Por demais demasiado; 

O Governo traz o povo 
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Do país escravizado – 

Quem pensar que estou mentindo 

Pode ir ver o resultado! 

 

Republicanos mandaram, 

Sem a menor compaixão 

Enforcar em praça pública 

Uma grande multidão 

E depois tocaram fogo – 

Que gente sem coração! 

 

Assim, não temos escolha: 

Pela força do poder 

Atacados novamente 

Temos que nos defender, 

Embora contra a vontade – 

É matar pra não morrer!209 

Nesses versos o poeta evidência o repúdio dos sertanejos pela República, clamando 

assim a volta da Monarquia. Fazendo criticas contundentes sobre a nova forma de governo 

e apontando esse como uns dos motivos para o ataque do exército nacional, que viam na 

figura de Antônio Conselheiro e nesse movimento liderado por ele, um perigo para a ordem 

estabelecida.  

Além do mais, declara a força do governo para sufocar qualquer discurso que fosse 

de encontro ao dito “oficial”. Fato esse que resultou em inúmeras mortes violentas, queima 

do arraial de Canudos e morte do seu principal líder. Se configurando, portanto, em uma 

temática de extrema importância para entendermos o contexto histórico, não apenas do 

sertão baiano, mas de todo o Brasil.  

Além do que já foi discutido, esse mesmo tema pode ser trabalhado em sala de aula 

por inúmeros outros vieses, tais como o Messianismo através das profecias de Antônio 

Conselheiro, a religião, aspectos sociais, a vida e o cotidiano dos próprios sertanejos- 

descontruindo paradigmas e estereótipos a seu respeito- entre outros aspectos pensados e 

problematizados por um professor-pesquisador, que busca desenvolver em seu aluno 

habilidades como criatividade, sensibilidade artística e fruição estética.  

Possivelmente seja esse tipo de história ensinada que o aluno tanto reivindica. Uma 

história a qual ele possa se identificar e ter liberdade de criar pontes a partir de sua realidade 

presente para um passado distante. 

                                                           
209  SILVA, Minelvino Francisco. Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos. Acervo digital da Cordelteca 

do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Disponível em: http://www.cnfcp.gov.br/index.php  Acesso 

em: 29 de novembro de 2017 ás 10h47min. 
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Em virtude dos fatos mencionados, podemos perceber que o cordel é uma importante 

fonte histórica, acervo de memória e registro de histórias narradas por poetas, considerados 

como cronistas de seu tempo que retratam através do humor e do gracejo aspectos da vida 

humana em um determinado tempo e espaço. Essa ferramenta, problematizada em sala de 

aula desenvolverá competências imprescindíveis para o discente, tais como criatividade, 

sensibilidade artística, gosto pela leitura, reflexão crítica e consciência histórica.  

Portanto, diante da necessidade de reformulação do Ensino de História, o cordel se 

apresentaria como recurso didático inovador aliado ao assunto pragmático contido no livro 

didático, discutindo uma determinada temática de forma diferente e proporcionando aos 

alunos o contato com uma nova linguagem, que possibilitaria desenvolver outras visões, 

além daquela tida como verdade absoluta. 
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POR UMA DECOLONIALIDADE DA ESCOLA E DOS CORPOS QUE LÁ ESTÃO 

Emanuel Tallis Bezerra Araújo (Florence Maria)210 

 

RESUMO: 

O artigo que segue, busca fazer uma reflexão acerca das pedagogias frente aos corpos 

infantis por eles mesmos, do 4º ano do ensino fundamental, sento o texto, pois, um ensaio 

produto de observações feitas em uma escola estadual – à qual ao longo do texto chamaremos 

de “Escola X”, tendo em vista a preservação da identificação institucional –, pela disciplina 

“Pesquisa Educacional”, em 2017.2. Com isso, buscaremos reflexionar acerca das faces que 

tomam os corpos infantis das crianças, dentro do sistema educacional, frente as 

performances afirmativas ou negativas que lhes são cobradas, com faixa etária de 9 e 10 

anos. A importância dada ao texto que segue perpassa a importância de o(a) educador(a) 

atentar-se às violências quase invisíveis, ocorridas diariamente no ambiente escolar, e 

entendidas apenas por agredido e agressor. Para tal, usaremos conceitos-chave, 

proporcionadas pelos estudos decoloniais (GROSFOGUEL, 2010); (HALL, 2002); 

(QUIJANO, 2010); (SANTOS, 2010), a partir de uma metodologia de observação, que foi 

desenvolvida na referida “Escola X”. Por fim, foi possível perceber que é necessário repensar 

a educação por uma decolonialidade híbrida de feitura diária. 

Palavras-chave: Decolonialidade; Educação; Discurso; Violências. 

 

ABSTRACT: 

The article that follows, seeks to reflect on pedagogies in front of children's bodies by 

themselves, from the 4th year of elementary school, I sit the text, therefore, an essay product 

of observations made in a state school – to which throughout the text we will call "School 

X", in view of the preservation of institutional identification – by the "Educational Research" 

discipline, in 2017.2. With this, we will seek to reflect on the faces that take the children's 

bodies, within the educational system, before the affirmative or negative performances that 

are charged to them, with age range of 9 and 10 years. The importance given to the text that 

follows perpasses the importance of the educator to be attentive to the almost invisible 

violence occurring daily in the school environment and understood only by aggressor and 

aggressor. For this, we will use key-concepts, provided by the decolonity studies 

                                                           
210 Mulher travesti transgênera! Estudante de História (Licenciatura) pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, campus de Caicó. E-mail: estudantx@gmail.com  

mailto:estudantx@gmail.com
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(GROSFOGUEL, 2010); (HALL, 2002); (QUIJANO, 2010); (SANTOS, 2010), based on an 

observation methodology, which was developed in said "School X". Finally, it was possible 

to perceive that it is necessary to rethink the education by a hybrid decoloniality of daily 

make. 

Keywords: Decoloniality; Education; Discourse; Violence. 

 

INTRODUÇÃO 

O ensaio que segue, em primeiro lugar, é bom que diga-se, será escrito em primeira 

pessoa, pela necessidade da estudante que o redige, enquanto mulher travesti, situar-se. Isso 

porque: 

 

“O essencial aqui é o locus da enunciação, ou seja, o lugar geopolítico e 

corpo-político do sujeito que fala. […] O lugar epistêmico étnico-

racial/sexual/de gênero e o sujeito enunciador encontram-se, sempre, 

desvinculados. Ao quebrar a ligação entre o sujeito da enunciação e o lugar 

epistêmico étnico-racial/sexual/de gênero, a filosofia e as ciências 

ocidentais conseguiram gerar um mito sobre um conhecimento universal 

verdadeiro que encobre, isto é, que oculta não só aquele que fala como 

também o lugar epistêmico geopolítico e corpo-político das estruturas de 

poder/conhecimento colonial, a partir do qual o sujeito se pronuncia.” 

(GROSFOGUEL, 2010:459). 

 

O texto que segue é fruto de observação feita em uma escola estadual, à qual aqui 

chamaremos apenas de “Escola X”, em vistas do respeito à não identificação institucional. 

Tal observação foi desenvolvida como exercício integral do componente curricular Pesquisa 

Educacional, ao período letivo de 2017.2, ministrado pela professora Maria de Fátima 

Garcia, sendo, pois, esta escritura, também, mérito dela, pelo meu aprendizado, absorvido 

ao longo do semestre. A observação ocorreu entre 7:30h e 11:30h numa manhã de quarta-

feira, 13 de agosto de 2017, na referida “Escola X”. Além, aqui, colocaremo-nos à discursão 

teórica a partir daquilo que chamou-nos atenção na escola, em um primeiro momento durante 

a aula em sala, respectivamente, respaldados por literatura. 

Discorreremos aqui, acerca de violências aparentemente invisíveis, quase sempre 

imperceptíveis, que necessitam de um afiamento para ser notadas, por não estarem, então, 

explicitas: violências abissais, existentes nas rupturas, entre-lugares, frestas presentes na 

interação entre duas ou mais pessoas, de modo social, que legitimam o visível, a ordem. 

Além, a observação, bem como a fundamentação teórica, mostrou-nos a importância 

dos estudos das identidades a fim de perceber aquilo que geralmente a escola e seus 



319 
 

profissionais não percebem, que é a propagação compulsória dos discursos de abjetivação 

constante entre as crianças e adultos enquanto corpo escolar, fazendo com que algumas 

destas referidas crianças, tenham suas identidades suprimidas e agredidas, de modo 

absolutamente sutil, entre elas e, entre elas e adultos, fazendo com que torne-se mais difícil 

uma educação livre de opressões epistêmicas de referem-se, certamente, às diferenças, por 

tratar-se de opressões instituídas hegemonicamente, e reproduzidas, por vezes, 

involuntariamente, na profissão docente, como reflexão de uma educação ainda colonizada. 

 

PROBLEMAS DE ESPAÇO ESCOLAR E SALA DE AULA 

Em um primeiro momento devemos atentar-nos aos espaços de ocorrência de 

agressões, de modo a entendermos que um fator nem sempre complementa o outro, que não 

necessariamente está dado, que é a sala de aula. Para isso, tomemos o fato de os locais 

comumente destinados ao habito de ensinar, na relação adulto e crianças, portanto relação 

ensino-aprendizagem, que é a sala de aula de aula, majoritariamente retangular ou quadrada, 

impossibilitando uma visão global dos estudantes, uns para com os outros, onde sempre 

haverá, em relação à fila de cadeiras, alguém dando as costas um ao outro, mas não só: o 

fato de o professor estar à frente também é significativo, no sentido de que ele significa o 

norte; bem como há uma aproximação entre professor e alunos que sentam nas cadeiras 

próximas ao quadro, existindo, assim, um distanciamento geográfico deste ‘norte’ com quem 

senta mais distante do quadro, ao fundo da sala, acarretando na construção de um cosmos, 

uma reprodução colonial entre centro e periferias. 

Vale salientar aqui que, na perspectiva sociológica, é possível dizermos que a 

segregação “invisível-epistêmica”, ocorre meio de reprodução, ou “habitus”, gerando uma 

esfera “hexis”. Ambos termos trabalhados pelo sociólogo Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 

1999), onde “habitus” designa a propagação de costumes das várias esferas sociais, de modo 

a que, estamos habituados culturalmente à nossa sociedade e costumes, compondo-os nós 

mesmos, que reproduzimo-os desapercebidamente, gerando uma esfera de ações, intitulada 

por “hexis”, então, que são nossas ações diretamente corporais de interação com as outras 

pessoas ao nosso redor, numa perspectiva de divisão entre relações opostas de ser, e 

respectivamente não ser, gerando um ambiente de dominação de um corpo para com o outro, 

colocando-nos numa reflexão da interação do que seria o masculino para com o feminino, 

entendidos, neste artigo, como não desvinculado ao processo de colonialidade. 
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Logo, precisamos ter em mente que, na sala de aula, há quem esteja de um lado ou 

de outro da “linha” abissal, que separam tanto alunos e professores entre si, quanto 

oportunidades de desenvolturas estudantis. Neste caso, o aluno dependerá da boa vontade do 

professor, de acordo de como este professor colocar-se-á em performance durante as aulas. 

Isso quer dizer que a linha invisível e tênue que separa estudantes entre eles e eles e o/a 

professor(a), está de modo descontínuo e ao mesmo tempo dado, onde “a negação de uma 

parte da humanidade é sacrificial, na medida em que constitui a condição para a outra parte 

da humanidade se afirmar enquanto universal” (SANTOS, 2010:39), o que nos leva a 

hipótese de que o sistema educativo, como está dado, com bases numa educação 

espelhadamente branca e hegemônica, precisa excluir para continuar funcionando, a partir 

do ponto em que o sistema educacional que conhecemos sempre está num processo de mau 

distribuição de profissionais docentes, acarretando, por vezes, no sucateamento da educação, 

falando também da máquina pública, escolas e salas de aula que estão distribuídas de modo 

a ter um professor para muitos alunos, pelo viés de como o professor, dispõe ou não, de 

desenvoltura, difícil e quase impossível, de lidar com quase duas dezenas de crianças, dentro 

da sala de aula, em nossa “Escola X”, o que nos coloca diante de uma das linhas invisíveis 

da colonialidade educacional, o sobrecarrego do sistema. 

Ademais, precisamos perguntar-nos acerca da “Escola X”, na referida turma de 4º 

ano, qual é a percepção dos alunos. Há uma linha que os dividem? Suas ações indicam algo 

de maior relevância dentro de uma perspectiva decolonial da educação? Sobre os meninos e 

meninas, o que é possível perceber, no domínio da observação que apontam tal dicotomia 

da linearidade divisória colonial? Qual a desenvoltura do(a) professor(a) frente, ou 

corroborativa, a isso que há de concreto durante a sequência diária de aulas? A mecanicidade, 

mesmo que descontínua, do sistema de variações de acontecimentos que legitimam a 

realidade das ações em sala de aula pelo ensino estão mesmo de modo dado em concordância 

com a ‘mecanicidade’ de todo e qualquer movimento em sala? O que há, nas ações das 

crianças em aula, bem como a relação com o/a professor(a), que apontam-nos fatos 

esmiuçados pelos estudos decoloniais? Estas são, certamente, perguntas que precisamos 

responder! 

De acordo com Stuart Hall (HALL, 2002), é necessário que prestemos atenção não 

só nos processos de subjetivação, mas também nas ‘crises de identidade’. O que nos dá outra 

característica possível de observação acerca da interação entre professor-alunos, alunos-

professor, e alunos-alunos, isso porque estamos habituados ao modo de ensino positivo, onde 
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há uma reprodução dos conhecimentos, que não são questionados por estarem dados, 

sobretudo no que toca o livro didático, em disposição das aulas, onde a reprodução de 

conhecimento por parte docente parte do pressuposto que a criança está ali na escola única 

e exclusivamente para aprender o conteúdo da grade de componentes curriculares, não 

importando-se com a identidade infantil. Desenvolturas muito intimas de aprendizagem que 

o professor não deveria macular com a reprodução desenfreada de conhecimentos aleatórios, 

divididos em aulas de cinquenta minutos, mas sim, conquistar a criança, evitando apenas 

reprodução e cópia. 

 

“O sujeito no Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa 

humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das 

capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia 

num núcleo inferior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia 

e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o 

mesmo – contínuo ou “idêntico” a ele – ao longo da existência do 

indivíduo. O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa. […] 

mas pode-se ver que essa era uma concepção muito “individualista” do 

sujeito e de sua identidade (na verdade, a identidade dele: já que o sujeito 

do Iluminismo era usualmente descrito como masculino).” (HALL, 

2002:10-11) 

 

Tal característica assimila-se à dicotomia entre saber e não-saber, numa perspectiva 

colonizadora, do que é ou não palpável dentro das ciências de ensino-aprendizagem, onde 

evoca-se um pensamento comum ao Iluminismo de verticalidade entre saberes de quem está 

dentro da sala de aula para aprender e quem está enquanto autoridade para ensinar, gerando 

conflitos de identidade acerca de quem aparentemente está/é subordinado e subordinador, 

prorrogando situações que vão desde o desestímulo das crianças para com a aula, como o 

desestímulo do professor em dar aula, agravando-se até casos de violências entre alunos, e 

alunos e professor. 

 

“Descartes postulou duas substâncias distintas – a substância espacial 

(matéria) e a substância pensante (mente). Ele refocalizou, assim, aquele 

grande dualismo entre “mente” e “matéria” que tem afligido a Filosofia 

desde então. As coisas devem ser explicadas, ele acreditava, por uma 

redução aos seus elementos essenciais à quantidade mínima de elementos 

e, em última análise, aos seus elementos irredutíveis. No centro da “mente” 

ele colocou o sujeito individual, construído por sua capacidade para 

raciocinar e pensar. “Cogito, ergo sum” era a palavra de ordem de 

Descartes: “Penso, logo existo”. Desde então, esta conspecção do sujeito 

racional, pensante e consciente, situado no centro do conhecimento, tem 

sido conhecida como o “sujeito cartesiano”.” (HALL, 2002:27) 
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O grande problema, descreve, mais tarde, Stuart Hall, é que: 

 

“A formação de uma cultura nacional contribuiu para criar padrões de 

alfabetização universais, generalizou uma única língua vernacular como o 

meio dominante de comunicação em toda a nação, criou uma cultura 

homogênea e manteve instituições culturais nacionais, com, por exemplo, 

um sistema educacional nacional.” (HALL, 2002:49-50) 

 

Desta provocação acima, para além do que foi dito aqui, é que surge uma inquietação 

por uma educação incisiva decolonial, por se tratar de vidas que importam menos que outras, 

dentre elas, vidas negras e travestis, dentro de um sistema sócio-capitalista que nos molda 

desde crianças a desprezar o diferente, o Outro, o desconhecido, como se não tivéssemos 

nada a ver com os infortúnios sociais ao nosso redor, infortúnios sociais sutilmente impostos, 

diga-se. O que faz, então, a necessidade de repensarmos nossos modos e meios de ensino, 

uma vez que somos, enquanto professoras, produtos, mas mais importantemente, feitoras do 

sistema educativo ao qual atuamos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O problema da educação colonizada, frente a decolonialidade, dar-se no dia a dia, 

isso porque não é possível falar de decolonialidade pelo viés educacional, se não haver uma 

ligação diária de feitura de novas afinidades horizontais, e não verticais, onde o aluno ensina 

ao professor, na mesma importância que o professor está para o ensinar, e não só 

ensinar/depositar, em perspectivas que saciam, tão somente como disciplina dos corpos, a 

grade dos componentes curriculares. 

Não diferente da vasta maioria de qualquer outra escola periférica das cidades do 

Brasil, foi possível observar na “Escola X”, casos de violências não só entre os alunos, 

sobretudo meninos, mas entre alunos que desobedeciam a professora enquanto forma de 

agressão a existência de uma autoridade imposta, enquanto modo de desafio. Ademais, é 

importante que diga-se, que a visibilidade das linhas invisíveis que sustentam a realidade 

social de um ser, consequentemente linhas dadas por fatos, ações, descontínuas e constantes, 

em nosso caso, dentro da escola e sala de aula, faz-se visíveis mais que tudo, na conversa 

entre os alunos. É na conversa e interação corporal entre os subalternos, que faz-se visíveis 

o esmago ou medo de suas identidades frente aos outros. Outros de identidades adultas 

caracterizadas pela vigência de um “sujeito soberano”, alheias às crianças, e que cobram-

lhes uma postura cognoscente de corpos infantis que ainda estão em processo de construções 
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indenitárias de si. E elas, crianças, percebem isso, e denunciam isso entre elas, em suas 

conversas, brincadeiras, desafios, desobediências, modos de sentar, andar, modos de correr, 

falar, comer; modos de sorrir, de se expressar e de bater, em alguns casos, umas nas outras. 

É perceptível as frestas de poder colonial exercidos entre todos os seres que estão 

dentro de uma sala de aula quadrada ou retangular. Isso porque a sala de aula está situada 

entre centros e periferias, de modo que quem está próximo ao professor consegue ser mais 

bem visto, bem como interagir melhor com a aula. Quem senta à frente, na sala de aula, 

entende mais rapidamente e facilmente o poder disciplinador emanado pelo professor, 

obedecendo-o por saber estar perto de seus olhos, da vigia constante, enquanto que quem 

está atrás, na “turma do fundão”, continua conversando entre si, por saber que não são, ou 

não estão constantemente, convidados a interação e atenção com a aula e o professor. Este, 

distante da periferia da sala, à frente de outros alunos, também à frente, ao norte. 

Para tal, sugiro necessário fazer apontamentos que hibridam decolonialidade, de 

modo interdisciplinar, para repensarmos vivencias simples do nosso dia a dia, como por 

exemplo a arquitetura escolar que habitamos, a fim de afiar-nos sempre mais em nossos 

argumentos, voltando-se a uma liberdade de corpos, por muito tempo e ainda hoje, 

abjetivados desde crianças, pelo próprio modo de ciência educativa comum que conhecemos, 

por processos não explícitos, aparentemente invisíveis, extremamente sutis. 

Por fim, é bom que se diga, devemos continuar buscando pela educação que 

queremos, da quebra do que suprime o ensino, onde, está dado de modo discursivo não só 

as sobreposições de autoridades, mas de disciplinas e poderes, durante a aula, na sala de aula. 

Isso porque o projeto social colonizador também é discurso, onde “um poder dessa natureza 

tem de qualificar, medir, avaliar, hierarquizar, mais do que se manifestar em seu fausto 

mortífero; não tem que traçar a linha que separa os súditos obedientes dos inimigos do 

soberano, opera distribuições em torno na norma” (FOUCAULT, 1988:135-136). Por tudo 

isso, faz-se necessidade urgente repensar nossos planos e modos de educação, de aula, de 

ensino, bem como a formação docente. Ao norte, não ao “Norte”, há a escola que queremos! 

 

BIBLIOGRAFIA 

BOURDIEU, Pierre. Anamnese das constantes ocultas. In: A dominação masculina. 

Tradução de Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. pp. 69-98. 

 

 



324 
 

FOUCAULT, Michel. Direito de morte e poder sobre a vida. In: História da sexualidade 

I: a vontade de saber. 12ª ed. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. 

Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988. pp. 125-149. 

 

GROSFOGUEL, Ramón. Para decolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-

coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. In: 

Epistemologias do Sul. Boaventura de Sousa Santos, Maria Paula Meneses (Org.). São 

Paulo: Cortez, 2010. pp. 455-491. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural da pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da 

Silva, Guacira Lopes Louro. 7ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma 

ecologia de saberes. In: Epistemologias do Sul. Boaventura de Sousa Santos, Maria Paula 

Meneses (Org.). São Paulo: Cortez, 2010. pp. 31-83. 
  



325 
 

A ARTE SANTEIRA E AS FOTOGRAFIAS DO MUSEU DO SERIDÓ 

 

Autoria: Patrícia Emanuelly dos Santos Bezerra211 

Co-autoria: Ana Cristina Monteiro de Araújo212 

Co-autoria: Aline Vale de Araújo213 

 

Orientador: Prof. Dr. Abrahão Sanderson Nunes Fernandes da Silva214 

Resumo 

O presente trabalho visa discutir/apresentar como a produção material do Museu do Seridó, 

em Caicó/RN, pode ser usada e como pode contribuir para o processo de ensino-

aprendizagem e, também, objetiva buscar despertar o interesse das comunidades locais ao 

acesso às coleções presentes neste museu, permitindo construir uma formação identitária, do 

mesmo modo que compreender as noções de Patrimônio Histórico e Cultural. A metodologia 

é formada por levantamento bibliográfico acerca da Educação Patrimonial e da Museologia, 

aliadas à concepção dos processos técnicos relacionados ao trabalho com coleções 

museológicas e, socialização do conhecimento; curadoria, fotografia e identificação das 

imagens sacras e fotográficas existentes no acervo; realização de entrevistas para 

informações sobre a origem do museu, do acervo e das imagens sacras e fotográficas; 

elaboração de banners como forma de exposição temporária que comunique as coleções no 

Museu do Seridó. Constata-se que a ação envolvendo a coleção de arte santeira e as 

fotografias de José Ezelino e Bruno Bougard proporciona diálogos com a comunidade 

escolar e universitária, possibilitando, a compreensão singular da transformação da 

sociedade a partir do fim do século XIX ao início do século XX, bem como a valorização 

dos bens culturais e patrimoniais da história da vida do sertanejo seridoense, refletindo uma 

abordagem socioeconômica no tratamento e extroversão de seus acervos, tornando possível, 

também, que esse corpo social associe esses bens como algo que faz parte do referencial de 

suas identidades. 
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Introdução 

 

Este artigo é fruto de um trabalho realizado através do projeto de extensão 

“Extroversão das coleções de fotografia e arte santeira do Museu do Seridó, em escolas no 

Seridó potiguar” que tem como principal objetivo o de buscar recuperar a importância do 

Museu do Seridó, criado em 1960, pelo Monsenhor Antenor Salvino de Araújo, no qual está 

localizado no antigo prédio que funcionava, no século XIX, a Casa de Câmara e Cadeia da 

Vila do Príncipe.  

Dentre os objetivos elencados buscamos também, abordar a Arte Santeira e as 

Fotografias de José Ezelino e Bruno Bougart, predominante no acervo do museu supracitado, 

tendo em vista que seja possível uma comunicação da comunidade seridoense com o acervo 

do museu. 

Segundo Lopes (2014), a temática acerca da Arte Santeira está diretamente ligada 

com a religiosidade, sendo um componente crucial de uma manifestação artística que 

encontrou seu ápice no Piauí, estado do Nordeste do Brasil, para essa autora a Arte Santeira 

pode ser confeccionada em diversos cantos do País, porém, no Nordeste, assume uma 

proporção mítica e tradicional ao conjugar a representação de santos católicos com a 

religiosidade forte e presente em praticamente todos os lares da região.  

Ainda em relação à Arte Santeira é válido salientar que esta é uma tradição cultural 

bastante significativa para a cultura popular, que consiste em esculpir, na madeira, as 

pequenas imagens de santos, como também peças que simbolizam diferentes partes do 

corpo, também feitas em madeira, geralmente para marcar o pagamento de alguma promessa 

ou a concessão de alguma graça por parte do santo protetor. 

Portanto, é perceptível a importância da arte santeira, ainda mais quando se leva em 

consideração que o Nordeste é uma região em que peregrinações religiosas fazem parte da 

vida cotidiana. A devoção dos Nordestinos é o maior combustível para que a arte santeira 

nunca desapareça (LOPES, 2014). 

Dentro desse contexto a cerca da temática trabalhada nesse artigo, elencamos o 

Museu do Seridó que foi criado nos anos 1960 pelo padre Antenor Salvino de Araújo, como 

área de estudo, já que em seu acervo é possível encontrarmos coleções particulares ou 

mesmo objetos de famílias Seridoenses, tais como imagens sacras e fotografias que registram 

a história e cultura do povo Seridoense. 

Atualmente esse museu está vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte no ano de 1981. A partir de então tanto o acervo quanto o prédio que abriga o museu, 
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que no século XIX funcionou como Casa de Câmara e Cadeia da Vila do Príncipe, foram 

doados à UFRN que passou então a ter a gestão de ambos. O acervo do museu é composto 

por coleções de armaria, tecidos, materiais líticos, materiais cerâmicos, vestimentas, 

fotografias, imagens sacras, louças, bens domésticos (cadeira, mesas, etc.) e aparelhos 

utilizados em atividades relacionadas à economia seridoense, na fabricação do couro, do 

queijo e mesmo da rapadura, por exemplo. 

Justificamos o objetivo do trabalho de discutir e apresentar como a produção material 

do Museu do Seridó, em Caicó/RN, pode ser usada e como pode contribuir para o processo 

de ensino-aprendizagem, pelo fato que atualmente o acesso ao acervo está restrito aos 

funcionários da UFRN e a alguns discentes do curso de licenciatura em história, que 

trabalham de maneira voluntária no processo de inventário do acervo. Dessa maneira através 

desse trabalho será possível um acesso da população ao acervo do museu. 

 A extroversão das coleções no espaço físico do museu não é possível na atualidade, 

tanto por questões de gestão do acervo (processos ligados à documentação e conservação ou 

restauro do mesmo), quanto por causa do desgaste da estrutura física da construção do século 

XIX e ausência de mobiliário na sede construída nos anos 2000.  

Desse modo e diante das colocações acima expostas, é perceptível que está inviável, 

ainda que temporariamente, a execução de ações de socialização do acervo na sede física do 

Museu do Seridó. 

Em relação a como essa proposta pode ser aliada ao campo do ensino, propomos uma 

parceria com o projeto pedagógico do curso de licenciatura em História, onde um dos 

objetivos dessa parceria é o de executar "ações didático-pedagógicas de caráter 

transdisciplinar no processo de formação do professor de História" (PPC, 2012), as quais 

envolvem, neste caso, ações no campo da museologia e de ciências correlatas de acordo com 

a natureza da coleção abordada, como, por exemplo, artes e arqueologia.  

Dessa maneira, compreendemos que, é possível também promover ações em escolas 

de diferentes níveis de ensino, e esperasse uma ligação com outro objetivo da proposta 

pedagógica, que é o de "garantir que o processo de ensino-aprendizagem integre as 

atividades desenvolvidas entre a Universidade, as escolas e a comunidade" (PPC, 2012).  

Portanto nesta pesquisa partimos da premissa de despertar o interesse das 

comunidades locais em ter acesso às coleções presentes no museu, como também que 

possam socializar com as coleções existentes no acervo do Museu do Seridó, e ainda 

trazermos uma breve discussão do ensino de História a partir da cultura material. 
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Referencial Teórico 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa utilizamos como aporte teórico alguns 

autores que já vem realizando trabalhos sobre a temática escolhida, e através dessas 

referências, foi possível trazermos uma discussão acerca de alguns conceitos que remetem 

ao tema da Arte Santeira e da Museologia, tais como: patrimônio, memória, imaterialidade 

e oralidade. 

Iniciamos nossa discussão trazendo alguns aspectos históricos sobre a museologia, 

onde salientamos que no século XIX, a Primeira Revolução dos museus traz a equiparação 

de dois princípios da ação museológica, que foram à democratização do acesso aos acervos 

e sua conservação (BREFE, 1998).  

Na sociedade contemporânea, essas perspectivas foram revigoradas, por exemplo, 

com a criação de tecnologias digitais a partir dos anos 1980. Na primeira metade do século 

XX, adeptos da perspectiva crítica na museologia passam a entender o espaço do museu e as 

temáticas a ele relacionadas, como, necessariamente, tendo que ser construídas para além de 

discursos de dominação e práticas ideológicas, trata-se, pois, de uma visão menos custodial 

e tecnicista dos museus (ARAÚJO, 2013). 

Nesse sentido, tal perspectiva vem implicando em abordagens contemporâneas 

ligadas a imaterialidade, identidade e mediações, ganhando fôlego a partir da Nova 

Museologia, que se apropria do conceito de território como lugar geograficamente 

delimitado aonde sujeitos e comunidades vivem ou se apropriam e passa a defender o museu 

e as ações a ele ligadas como veículos de transformação social (LOPES, 2014).  

Segundo Bondia (2002),  

 
A utilização de objetos ou mesmo de réplicas ou representação desses é entendida 

como recurso pedagógico que oportuniza uma melhor apreensão dos conteúdos”. 

Essa apreensão é, pois, ato de experiência, entendida neste sentido como algo que 

"nos toca" e que pressupõe pensar a educação, ou o processo pedagógico a partir 

da relação "experiência/sentido (BONDÍA, 2002: 21).  

 

Acrescenta-se ainda que o recurso do objeto, como uma fotografia, por exemplo, 

enquanto algo manipulável e contextualizado é ferramenta que está para além da pura e 

simples informação, isto porque, também entendemos que informação não é 

necessariamente experiência (BONDÍA, 2002).  
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Desse modo compreendemos também que o desvelar dos objetos, tal qual preconiza 

em grande parte a "educação museológica" constitui-se em um processo de descobrimento 

no qual há duas perspectivas, a estética e a científica (BITENCOURT, 2004).  

Em relação ao conceito de “patrimônio”, vale salientar que essa palavra vem do latim 

patrimonium e significa “herança paterna, bens de família”. Para Lopes (2014), esta bela e 

antiga palavra estava, na origem, ligada as estruturas familiares, econômicas e jurídicas de 

uma sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo.  

Lopes (2014), afirma ainda que a palavra “patrimônio” foi requalificada ao longo de 

todo o século XX por diversos adjetivos genéticos, naturais e históricos, e atualmente ela 

designa um bem destinado ao uso, fruto de uma comunidade constituída pela acumulação de 

uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum: “obras e obras-

primas das artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e savoir-faire 

dos seres humanos”. 

Segundo Silva e Gontijo (2010), a apreciação por alguns objetos cresce ao longo do 

século e ganha importância, surgindo à necessidade de criar normas e códigos que os 

regessem. Embora na época do Renascimento já existisse a noção de atribuir valor histórico 

e artístico por conta dos antiquários, é somente a partir da Revolução Francesa, com a 

formação dos Estados–nacionais, que a noção de Patrimônio recebe seus primeiros 

contornos.  

De acordo com Silva (2013), a França do século XVIII, foi palco de muitas mudanças 

políticas e sociais, propiciou que as noções de patrimônio e preservação deixassem os 

antiquários e colecionadores e se tornassem públicas. Em 1789, com a queda da monarquia 

e da aristocracia, a burguesia institui um novo Estado na França, e para estes, preservar os 

bens antes representados por essas classes, clero e nobreza, seria como se os mesmos ainda 

se mantivessem no poder. Portanto, a solução seria a destruição daqueles bens e 

monumentos, gerando um grande quadro de vandalismo em toda a França.  

Então, o governo revolucionário criou um processo de regulamentação de proteção a 

estes bens, com o argumento de que serviriam para fins pedagógicos. E com o fim do Antigo 

Regime se formam as ciências e os profissionais especializados para guardar, proteger e 

justificar uma política pública de defesa do patrimônio histórico nacional. Assim, a noção 

de patrimônio se consolida como conjunto de bens de valor cultural de propriedade de toda 

a nação, cumprindo as suas várias funções (LOPES, 2014). 
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Assim, os bens culturais patrimoniais eram selecionados para representar a nação de 

acordo com o interesse do que cada Estado-nação desejava fazer memória. Como afirma 

Lopes (2014), essa forma de proteger os bens em processo de destruição convence a nação 

a se apropriar do seu patrimônio, já que esse sentimento de “apropriação” implica em uma 

atitude de poder que gera autoridade de ação à medida que vão definindo identidades.  

Quando o indivíduo sentir que está ligado àquele bem de alguma maneira, isso acaba 

despertando nele o sentimento de pertencimento, e diretamente o resultado disso é o desejo 

de preservar, de ver a continuidade e a integridade de algo que faz parte da sua identidade e 

da sua memória (SILVA, 2013).  

Na pesquisa de Lopes (2014), a autora distingue dois tipos de memória: uma memória 

tradicional (imediata) e uma memória transformada por sua passagem em história. Ela afirma 

que à medida que desaparece a memória tradicional, nós nos sentimos obrigados a acumular 

religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do 

que foi. 

Segundo com as colocações dos autores que utilizamos como embasamento teórico, 

não pode esquecer que tanto a memória como o patrimônio trabalha com lembranças e 

esquecimentos. A constituição de patrimônios nacionais é feita através de determinados 

agentes, recrutados entre os intelectuais, e com instrumentos jurídicos específicos, que 

selecionam bens e lhes atribuem valor enquanto símbolos da História do Estado (LOPES 

2014).  

Lopes (2014) reforça que, ao construir a memória, o homem intervém não só na 

ordenação dos vestígios, dos registros, mas também na sua releitura. Ela é a expressão de 

modos como os grupos se apropriam e fazem uso do passado.  

Desse modo, Silva (2013) afirma em sua pesquisa, que a Arte Santeira esculpida em 

madeira no Piauí é entendida aqui, como forma de representação social a partir da memória 

da população que através da oralidade e dos costumes passaram de geração a geração as 

influências trazidas pelos europeus, junto a particularidades e necessidades individuais. 

Ratificando o que foi exposto podemos observar traços bem agudos da influência 

colonizadora europeia na vida do artesão piauiense contemporâneo. 

O autor ainda acrescenta que não se trata de apropriar-se da história oral para rotular 

estereótipos do homem piauiense a partir de algumas características presentes em discursos 

e representações, mas sim entender o significado artístico a partir de uma subjetividade 
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cultural múltipla que traduz em forma de tradição não só na oralidade como também na 

própria produção artística (SILVA, 2013). 

Silva (2013) diz que para se trabalhar com História e Memória, seja por meio dos 

depoimentos orais transcritos, transformada em narrativas de cunho memorialístico, seja 

pelo recolhimento ao vivo, pela oralidade, das lembranças daquele que rememora, há que 

levam em conta as múltiplas facetas desse processo. 

Já na pesquisa de Silva e Gontijo (2010) o autor afirma que o processo desenvolvido 

ao longo da história da gestão do patrimônio cultural no Brasil, os debates teóricos 

desembocaram, nos últimos anos, numa abordagem multidisciplinar a partir das artes, da 

história e da antropologia para enfrentar a dicotomia arte culta ou erudita e arte popular. Sem 

adentrar os parâmetros que regem os conceitos definidores da concepção de arte, vale 

destacar que a inserção, no século XX, da moderna concepção antropológica de cultura 

serviu para atenuar determinadas questões.  

Segundo o autor isso se dá porque, de acordo com essa nova definição, cultura 

significa que a ênfase está nas relações sociais ou mesmo nas relações simbólicas, e não nos 

objetos e nas técnicas. Dessa forma, foi possível trazer o conceito antropológico de cultura 

para dentro das categorias que definem o patrimônio, permitindo estender sua abrangência 

ao universo do fazer e do existir tradicionais contidos nas expressões populares (SILVA; 

GONTIJO, 2010). 

Dentro desse contexto Lopes (2014) trás em sua pesquisa uma discussão falando de 

materialidade e imaterialidade dos bens culturais, onde conclui que o patrimônio cultural 

tem sempre como suporte, valores materiais. Isso vale também para o chamado patrimônio 

imaterial, pois se todo patrimônio material tem uma dimensão imaterial de significado e 

valor, por sua vez todo patrimônio imaterial tem uma dimensão material que lhe permite 

realizarem-se, as diferenças não são ontológicas, de natureza, mas basicamente operacionais. 

Para essa mesma autora, a arte santeira é vista como uma expressão da cultura 

popular e todas as reflexões levantadas demonstram a capacidade que o Inventário possui de 

dar visibilidade para o objeto inventariado. Dessa maneira, a autora afirma de suma 

importância a utilização do Inventário para esse tipo de pesquisa, tornando-o passível de 

políticas de preservação, pelo fato de já ter incidido sobre ele um instrumento de 

identificação e valorização como bem cultural. 

 

Procedimentos Metodológicos  
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A metodologia utilizada nesta pesquisa foi escolhida com intenção de atender aos 

objetivos esperados, e se deu através de uma pesquisa exploratória de cunho 

teórico/bibliográfico onde foi realizado todo um levantamento bibliográfico acerca do tema 

e de seus conceitos norteadores, e do objeto de estudo, buscando-se por materiais como: 

livros, capítulos de livros, teses, dissertações, monografias, artigos de revistas científicas, 

leis, decretos-lei, resoluções, e sites de instituições renomadas e qualificadas. Como também, 

a coleta de informações e dados relevantes às discussões sobre assuntos pertinentes ao tema. 

A escolha por essa metodologia se deu pela necessidade de que para qualquer tipo de 

pesquisa é necessário inicialmente estabelecer uma metodologia específica que viabilize a 

escolha de instrumentos e análises pertinentes na busca por respostas e elucidações de fatos 

anteriormente questionados. 

Neste trabalho, optamos por apresentar uma definição metodológica que se deu a 

partir da pesquisa bibliográfica e documental como tipologias norteadoras do 

desenvolvimento do trabalho.  Desse modo escolhemos por delinear o texto segundo os 

escritos de alguns autores que a partir de seus estudos esclareceram e sustentaram hipóteses 

levantadas acerca do objeto em questão. 

 

Análise dos Dados 

 

Após a etapa do levantamento bibliográfico acerca da Educação Patrimonial e da 

Museologia, como forma de contribuir na compreensão dos processos técnicos relacionados 

ao trabalho com coleções museológicas e, socialização do conhecimento; discussões em 

grupo para compreensão dos conceitos e procedimentos que foram adotados na pesquisa; foi 

realizada a curadoria e fotografia das imagens sacras existentes no acervo. 

Posteriormente foi realizada a identificação das imagens sacras existentes no acervo 

do museu no que cumpre a cronologia, artesãos e imagem representada, foram realizadas 

entrevistas para informações sobre a origem do acervo e das imagens sacras, além da origem 

do museu como também a elaboração de textos básicos sobre arte sacra e acerca das imagens 

existentes no acervo, e por fim foram elaborados os banners como forma de construir uma 

exposição temporária que comunique a coleção de arte sacra existente no acervo do Museu 

do Seridó, em Caicó/RN. 

 

Museu do Seridó e Educação Patrimonial: Uma relação dialógica necessária 
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O Museu do Seridó é um campo riquíssimo como ferramenta pedagógica, 

possibilitando caminhos para o processo de ensino-aprendizagem, bem como mostrar a 

importância de desenvolver meios de conservação e valorização do patrimônio histórico-

cultural do povo caicoense, e ainda como conteúdo pragmático de ensino, em que as coleções 

podem ser usadas como forma de ensino de história local (SCHIMIDT, 2007). 

O discente não é mais aquele ser passivo, idealizado pela postura tradicionalista do 

ensino; este apresenta voz e vez, questiona e crítica, age sobre a aula. O que leva a buscar 

novas possibilidades para o ensino de história, uma nova postura do docente em relação aos 

discentes (FÁVERO, 2010). 

Uma abordagem que vem ganhando cada vez mais destaque é ensino de história 

relacionada à educação patrimonial, bem como a busca da compreensão das noções de 

patrimônio histórico e sua importância na construção de histórias locais e preservação dos 

bens materiais e imateriais. 

É necessário fazer mister sobre o conceito de Patrimônio Cultural e Histórico. A 

palavra patrimônio refere-se a vários conceitos articulados, como patrimônio arqueológico, 

patrimônio histórico, patrimônio cultural, entre outros. Neste texto patrimônio assume um 

caráter multiforme, pois compreende-se que uma dada comunidade ou sociedade apresenta 

vários tipos de patrimônio, reconhecidos pela população ou não, ou por órgãos federais, 

como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (FERREIRA, 2010). 

O sentido imbricado na palavra patrimônio toma outras direções quanto ao caráter que 

compõem como tal; podem ser patrimônio material, como cerâmicas, pontas de flechas, 

objetos pessoais, objetos de trabalho, e pode ser, também, patrimônio imaterial, por exemplo, 

danças, costumes alimentares, hábitos do cotidiano e canções. 

Esses patrimônios materiais e imateriais ganham valor histórico-cultural quando 

revestidos por um sentimento identitário de pertencimento, quando estes objetos ganham 

valor inédito, diferentes daqueles que lhe deram quando criados ou construídos. 

O Museu do Seridó é um retículo do Patrimônio histórico-cultural da população de 

Caicó- RN e do povo seridoense em geral. O uso da produção material presente no museu 

supracitado mostrou-se como componente angular no processo de ensino-aprendizagem, 

pois permite que os discentes entrem em contato com uma produção material e imaterial de 

sua própria realidade, permitindo um processo de ensino mais efetivo, pois sua composição 

é criada através de elementos presentes na realidade sociocultural dos discentes, superando 
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o fosso do que é ensinado e realidades dos alunos e alunas (BITTENCOURT, 2004) 

(MALTÊZ et. al., 2010). Como afirma Allard e Landry citados por Gevehr e Dilly: 

 
É através da identificação do sujeito com o patrimônio cultural, que ocorre – ou 

não – a aprendizagem, na medida em que se estabelece um vínculo com o objeto, 

nesse caso o patrimônio (seja ele tangível ou intangível). Afinal, a relação de 

apropriação desse patrimônio, como ocorre com as peças de um museu, “inclui 

ainda dimensões afetivas, estéticas, societárias e sociais”. (ALLARD e LANDRY, 

2009, p.21 apud GEVEHR e DILLY, 2015, p. 15) 

 

Neste sentido, de possibilitar a sensibilidade quanto ao patrimônio e pertencimento, a 

educação patrimonial é visto como um  

 
mecanismo através do qual é possível favorecer o contato das pessoas para com o 

patrimônio cultural, visando o conhecimento que possa resultar em valorização e 

consequente preservação dos bens culturais. (GEVEHR e DILLY, 2015, p. 12) 

 

A educação patrimonial não é vista aqui como uma finalidade em si mesma, mas como 

forma de reorientação sociocultural, de valorização e pertencimento. Devido a isto, o caráter 

pedagógico da educação patrimonial 

 
se dá, de forma mais efetiva e significativa – enquanto instrumento pedagógico – 

na esfera regional, na qual se produzem significados diretamente relacionados e 

articulados com as singularidades do lugar, no qual o patrimônio e os sujeitos 

habitam. Nesse contexto, os lugares, os objetos e as diferentes manifestações que 

constituem o patrimônio dessas comunidades, passam a ser compreendidos como 

expressões culturais, portadoras de historicidade, que por sua vez, as representam 

e dão certo significado ao grupo presente nessa esfera local/regional. (GEVEHR e 

DILLY, 2015, p. 12-13) 

 

Neste âmbito a Educação Patrimonial através do uso do Museu do Seridó deve ser 

vista por meio de uma relação dialógica, em que o Museu é um lugar de memória que pode 

ser revisitado pelos discentes, reafirmando sua identidade cultural e histórica por meio da 

história e da cultura material e imaterial, bem como, noções de Patrimônio Histórico e 

Cultural, buscar o interesse ao acesso às coleções e sua preservação, justificada pela sua 

importância para a formação da história local. 

 

Resultados Obtidos 

 

Por se tratar de um trabalho que ainda encontra-se em fase de execução, trazemos 

então resultados prévios, onde como pode ser visto nas figuras 01 e 02, já foi realizada toda 

a etapa de registros fotográficos das imagens sacras do acervo do museu, como também toda 

a etapa da curadoria, fotografia e identificação das imagens sacras e fotográficas. 
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Figuras 01 e 02: Registros fotográficos das imagens sacras e etapa da curadoria.           

Fonte: Acervo dos autores, 2017. 

 

Ainda nessa etapa de identificação das peças do acervo do museu foram identificadas 

e fotografadas as imagens sacras de algumas santas (Figuras: 03, 04 e 05). 

                 

Figuras 03, 04 e 05: Registros fotográficos das imagens sacras de Santa Rita de Cássia, Nossa 

Senhora Sant’Ana e Nossa Senhora do Carmo. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 

Foram realizadas também no âmbito dessa pesquisa entrevistas como pessoas que 

conhecem todo o processo de criação do Museu do Seridó, entre eles com o Monsenhor 

Antenor Salvino de Araújo, fundador do Museu (Figura 06), e foi registrado também o 

acervo de fotografias existentes no acervo do museu (Figuras 07, 08 e 09).  
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Figura 06: Entrevista com monsenhor Antenor Salvino de Araújo (Fundador do Museu). 

Fonte: Acervo dos autores.  

 

 

    

 

 

Figura 07, 08 e 09: 
Família seridoense 

(Data: Aprox. 1903 

à 1952); Mulher 

com adereços 

religiosos (Data: 

Aprox. 1903 à 

1952) e Família 

seridoense 

Fonte: Registro 

fotográfico do 

acervo do Museu. 

 

 

 

Desse modo, espera-se que ao final dessa pesquisa possamos contribuir para a 

formação do licenciado em História, naquilo que diz respeito ao exercício de “ações 

didático-pedagógicas de caráter transdisciplinar no processo de formação do professor de 

história”, envolvendo ações no campo museológico e patrimonial, possibilitando, assim, a 

criação de um campo de ligação entre a disciplina ensinada com a realidade dos discentes. 

Como também esperamos utilizar a Educação Patrimonial aliada à princípios da 

museologia, como forma de levar os indivíduos a refletir sobre eles mesmos e acerca do 

patrimônio cultural, a partir da cultura material e imaterial, podendo ser, também, entendido 

como forma de contribuir para o reconhecimento a respeito da diversidade cultural e dos 

bens de natureza histórica, contextualizados a partir de sua produção e de seu uso, não sendo 

diferente com as imagens sacras e fotográficas. 
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Considerações Finais 

 

Como considerações finais, ressaltamos a importância dessa pesquisa tanto para os 

discentes do curso de História como também para a comunidade Seridoense, esperamos eu 

ao término da pesquisa sejam realizados diálogos com a comunidade escolar e universitária, 

possibilitando a compreensão singular da transformação da sociedade a partir do fim do 

século XIX ao início do século XX. 

Esperamos que seja despertada nas pessoas a importância da valorização dos bens 

culturais e patrimoniais da história da vida do sertanejo seridoense, para assim associarem 

esses bens como algo que faz parte do referencial identitário do corpo social Seridoense. 
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6 - História, Historiografia e Memória dos Sertões 

Coordenador: Prof. Dr. Joel Carlos de Souza Andrade (jocadesoan@yahoo.com.br) – 

Departamento de História (CERES-UFRN). 

 

ALICE NO PAÍS DE CAICÓ: AS RECEITAS DE FAMÍLIA EM GILBERTO 

FREYRE E NA HISTÓRIA DA FAMÍLIA BARRÊTO NÓBREGA 

Autor: Hallysson Jorge de Medeiros Nóbrega215 

Co-autoria: Guerhansberger Tayllow Augusto Sarmento216 

 

RESUMO:  

Gilberto Freyre em sua obra Açúcar: uma sociologia do doce, com receitas de bolos e doces 

do Nordeste do Brasil (2007) muito bem afirma que as receitas de família constituíam um 

patrimônio, sendo preservadas e transmitidas a seus membros (isso evidenciado desde o 

período colonial). Pode-se afirmar, com isso, que a cozinha assume um importante papel na 

história brasileira, tão evidente, que na modernidade mais atual, ainda resiste como elemento 

importante na construção das famílias, conforme pode ser observado na obra Receitas e 

Reminiscências: pedaços da memória e relíquias culinárias da Família Barreto Nóbrega da 

autora caicoense Ozede Nóbrega (2015). Assim, este trabalho tem como objetivo conhecer 

a formação histórica da culinária seridoense, através da biografia de Alice Barreto Nóbrega 

(1915 – 2003), observando os elementos constituintes desta vivência culinária, comparando 

isso com os ensinamentos de Freyre. O procedimento metodológico escolhido será 

bibliográfico, complementado com a entrevista de parentes que conviveram diretamente com 

Alice por meio da construção da trajetória em narrativas, objetivando ver na história dela a 

culinária seridoense. Com esta investigação, percebeu-se que a culinária ainda se constitui 

como um elemento determinante do sentimento de pertença a uma família, tal qual Freyre 

apontava em sua obra. A análise biográfica mostra a importância de se observar a construção 

da identidade regional a partir da história de seus atores corroborando as características da 

culinária regional seridoense. 

                                                           
215 Bacharel em Direito pela Universidade Potiguar, mestrando no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: 
Hallysson.nobrega@gmail.com. 
216 Licenciado em História pela Universidade Federal de Campina Grande, Campus Cajazeiras – PB, 
mestrando no Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
E-mail: guehansbegerlastro@hotmail.com. 
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Palavras-chave: Biografia; Caicó; Culinária. 

ABSTRACT:  

Gilberto Freyre in his work Sugar: a sociology of candy, with recipes of cakes and sweets 

from the Northeast of Brazil (2007) very well states that the family income constituted a 

patrimony, being preserved and transmitted to its members (evidenced from the colonial 

period). It can be affirmed, therefore, that kitchen assumes an important role in brazilian 

history, so evident, that in the most modern modernity, it still resists as an important element 

in the construction of families, as can be observed in the book Recipes and Reminiscences: 

memory and culinary relics of the Barreto Nóbrega Family by the author of Ozede Nóbrega 

(2015). Thus, this work has as objective to know the historical formation of the cooking 

seridoense, through the biography of Alice Barreto Nóbrega (1915 - 2003), observing the 

constituent elements of this culinary experience, comparing this with the teachings of Freyre. 

The methodological procedure chosen will be bibliographical, complemented with the 

interview of relatives who lived directly with Alice through the construction of the trajectory 

in narratives, aiming to see in her history the cuisine of Serido. With this research, it was 

realized that cooking is still a determining element of the feeling of belonging to a family, 

as Freyre pointed out in his work. The biographical analysis shows the importance of 

observing the construction of the regional identity from the history of its actors corroborating 

the characteristics of the regional cooking of Serido. 

Keywords: Biography; Caicó; Cooking. 

 

INTRODUÇÃO - CAINDO NA TOCA DO COELHO: HORA DE ENTENDER ONDE 

ALICE “SE METEU” 

Essa pesquisa parte de um nome: Alice. 

Talvez da própria origem do seu nome, talvez pelas similitudes e diferenças da 

protagonista aqui trabalhada com sua famosa “xará” eternizada nas palavras de Lewis 

Carroll217, ou ainda - e mais provavelmente - na postura exigida ao portar este nome.  

A provocação para este debate surge no contexto da leitura de um livro de memórias 

de família chamado “Receitas e reminiscências: pedaços de memória e relíquias culinárias 

da Família Barreto Nóbrega”, escrito pela historiadora caicoense Ozede Nóbrega (2015). 

                                                           
217 Lewis Carroll escreveu a célebre obra “Alice no país das maravilhas” que se consolidou como o 
clássico infanto-juvenil escrito na Inglaterra de maior expressividade mundial, sendo traduzido para 
várias línguas e ganhando versões cinematográficas. 
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Em grosso modo, o livro trata da história dos fundadores da família Barreto Nóbrega, 

a saber, Auto Nóbrega e Alice Barreto Nóbrega, escrita à partir das memórias de seus 

descendentes e mostrando como o ritmo de vida deles foi regido sobretudo por suas 

experiências ao redor da mesa. Como a autora deixa claro: 

 

O propósito deste livro, como o título poderia sugerir, não é formular um 

elenco de indicações culinárias. Nem é um tradicional livro de memórias. 

A idéia de registrar antigas receitas que fazem parte de nossas lembranças, 

enquanto evocamos passagens da vida que ficaram meio suspensas no 

tempo - mas não é isto. Espero fazer mais que um misto de velho Caderno 

de Receitas e de Álbum de Recordações. Talvez, algumas anotações com 

sabor de passado, com cheiro de infância, com recheio de saudade 

(NOBREGA, 2015. p.13). 

 

Ainda, segundo a autora (NOBREGA, 2015. p. 37-73), a Família Barreto Nóbrega 

se constitui entre as cidades de Areia/PB e Caicó/RN. Auto estabeleceu residência na cidade 

de Areia/PB, e lá conheceu Alice. Na época, ela tinha seus 15 anos e ele, quase 30.  

Contraíram casamento em 20 de fevereiro de 1935 (NOBREGA, 2015. p. 17), mas o 

registro civil do enlace somente foi oficializado em fevereiro de 1939, já enquanto moravam 

na cidade de Caicó.  

O interesse de pesquisar essa família, vai recebendo seus contornos na pessoa de 

Alice: nascida no seio de uma família abastada, nossa protagonista era filha de um dono de 

engenho e teve uma criação muito rigorosa. Aprendeu a cozinhar com sua mãe e com os 

empregados de sua casa.  

Como toda menina nascida em seu tempo, foi ensinada a ser do lar, ser uma boa 

esposa e cuidar de seus filhos. 

 

Ela cresceu numa época de submissão da mulher. Uma época que não 

ouvia a opinião feminina: em sua infância, as mulheres nem eram eleitoras. 

Uma época que dizia ser mulher de verdade um tipo caricato como a 

Amélia da canção (com a qual nos embalou). Um protótipo da submissão 

e do conformismo que, diante da penúria, “achava bonito não ter o que 

comer” (NÓBREGA, 2015. p.43). 

 

Apesar de inserida na cultura de mulher subserviente ao marido, Alice conseguiu 

capacitação profissional, conforme as possibilidades lhe permitiam: 

 

Mamãe era mesmo do lar, mas era muito mais que isto. Era muito 

prendada, inteligente e aprendia com facilidade. Quando surgiu a ocasião, 

ela fez Curso de Corte e Costura, com diploma e tudo. E quando houve 
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necessidade, aplicou os conhecimentos e pôs mãos à obra. Não era uma 

simples costureira: era uma modista (NOBREGA, 2015. p.43). 

 

No livro de família, em determinado momento, o patriarca da família deixa de figurar 

o protagonismo maior para Alice assumir a figura de elemento central, uma vez que, segundo 

os argumentos da autora, a cozinha em suas receitas e interações será o elemento central para 

contar a história da família.  

Assim, as receitas, as comidas, passarão a assumir em Alice o elemento maior das 

memórias da família. Ozede Nóbrega (2015) passa a discorrer sobre as reminiscências de 

sua família, partindo das memórias e saudades dos sabores que marcaram a vida dos 

integrantes dela. Isso numa postura notadamente proustiana218. 

 

Talvez alguém ache inusitada a mistura de pedaços do nosso passado com 

relíquias da cozinha. Não estranhará, porém, quem já viu meu livro de 

receitas, cheios de notas que dão aos modos de fazer um toque de modos 

de recordar. E menos ainda estranhará quem conviveu com Dona Alice. 

Como recordá-la sem pensar nas tapiocas do café da tarde? Ou nos pudins 

de aniversário? Ou, mais ainda, no vatapá das ceias natalinas? Estas e 

outras razões, que o texto espera mostrar, é que nos levam a entrelaçar 

Mesa e Memória (NÓBREGA, 2015. p. 14). 

 

O inusitado de que tanto fala Ozede, não soa mais como tão inusitado quando se 

conversa a autora com as palavras de Proust: 

 

Mas, quando nada subsiste de um passado antigo, depois da morte dos 

seres, depois da destruição das coisas, sozinhos, mais frágeis porém mais 

vivazes, mais imateriais, mais persistentes, mais fiéis, o aroma e o sabor 

permanecem ainda por muito tempo como almas, chamando-se, ouvindo, 

esperando, sobre as ruínas de tudo o mais, levando sem se submeterem, 

sobre suas gotículas quase impalpáveis, o imenso edifício das recordações 

(PROUST, 2014. p. 73-74). 

 

Ozede e Proust, desta forma, se alinham no entendimento de que, a melhor forma de 

se rememorar o passado, lembrando-o com toda a riqueza de seus detalhes é, sem dúvidas, 

invocando as memórias a partir do sabor, maior guardião das lembranças, tendo o poder de 

invocar a lembrança mesmo quando esta tenha sido esquecida. 

Ao observar a história da família Barrêto Nóbrega, se apresentaram inúmeras receitas 

de família. Muitas delas inseridas em um contexto bem maior de identidade culinária 

regional, outras aparentemente praticadas somente no seio dessa família.  

                                                           
218 Aqui uma clara menção a obra de Marcel Proust, “Em busca do tempo perdido”, onde um dos 
elementos mais marcantes certamente é a forma como trata o saudosismo. 
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Foi então que um novo personagem surgiu neste diálogo: Gilberto Freyre. 

Em sua obra “Açúcar” (FREYRE, 2007), o autor lembra que “houve no Brasil uma 

maçonaria das mulheres ao lado da maçonaria dos homens, a das mulheres se especializando 

nisso: em guardar os segredos das receitas de doces e bolos de família” (FREYRE, 2007. p. 

73). 

A construção do repertório das receitas de família, sua transmissão aos novos 

membros, bem como a perpetuação desse repertório, provocaram de imediato o 

questionamento de se é possível que uma prática que remonta a fase colonial brasileira, 

conforme descreve Freyre (2004; 2006; 2007), tenha resistido ao tempo e chegado aos dias 

atuais. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo conhecer a formação histórica da 

culinária seridoense, através da biografia de Alice Barreto Nóbrega (1915 – 2003), 

observando os elementos constituintes desta vivência culinária, comparando isso com os 

ensinamentos de Freyre. A forma encontrada para se atingir tal objetivo, foi uma análise 

biográfica da relação de Alice com sua cozinha, onde a história de Alice é observada segundo 

o olhar de escritores que problematizam a temática da culinária no Brasil, no nordeste e ainda 

em Caicó. Além disso, foi necessário entrevistar alguns membros da família que conviveram 

diretamente com Alice e foram diretamente impactados por seus ensinamentos e culinária. 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA - ENCONTRANDO A CAIXINHA DE VIDRO COM O 

BOLO DENTRO. COMA-ME! 

Estudar receitas de família, observando a contação de história por meio do alimento, 

pode destoar um pouco das práticas alimentares dos tempos de hoje, uma vez que o ritmo da 

vida obriga uma alimentação cada vez mais rápida, com um certo descaso ao gosto: parece 

que toda salada tem o mesmo gosto do azeite, toda proteína tem o mesmo gosto do tempero, 

toda sobremesa tem o mesmo gosto de chocolate ou creme de baunilha.  

Não bastasse o gosto, também cabe refletir sobre o valor nutricional, muitas vezes 

tratado com descaso neste processo cada vez mais célere de preparação e ingestão, onde não 

se para mais para perceber a qualidade do que se está ingerindo. 

A respeito disso, Morin (2015) afirma que: 

 

As culturas rurais e tradicionais mantinham o gosto dos alimentos. Esse 

gosto se degradou na alimentação rápida, com a proliferação de produtos 

insípidos; felizmente, quase por toda parte, há uma reação de certos 
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restaurantes, bares especialistas em vinhos, lojas de temperos, de produtos 

orgânicos, no sentido de reencontrar a qualidade e o sabor dos alimentos. 

A invasão da alimentação padronizada secreta seu antídoto. As revistas e 

os programas de televisão gastronômicos comprovam isso. Mas seria 

preciso muito mais. Uma conscientização generalizada dos consumidores 

cidadãos faria de cada pessoa um gourmet e até mesmo um gastrônomo 

(MORIN, 2015. p. 295-296). 

 

Pensar que as culturas rurais e tradicionais, são no contexto moderno as 

mantenedoras do gosto, implica em refletir sobre a importância das práticas tradicionais em 

sua transmissão e preservação do gosto. Assim, este trabalho encontra sua importância em 

perceber que em uma realidade onde prospera uma prática mecanicista reprodutora, ao 

conhecer as práticas tradicionais, cria-se uma militância na preservação do sabor e das 

qualidades nutricionais do alimento.  

Outro aspecto relevante, foi a escolha do teórico que nortearia as observações sobre 

a obra de Nóbrega (2015). 

Assim, foram selecionados dois autores que trabalham com a alimentação de uma 

maneira mais expressa, em suas obras. 

O primeiro autor pensado para esse debate, foi Câmara Cascudo devido 

principalmente à sua obra “História da alimentação no Brasil” (CASCUDO, 2011).  

Esta obra, segundo o autor, é fruto de 20 anos de pesquisas, juntando documentos, 

refletindo sobre a alimentação, conhecendo o repertório culinário do povo brasileiro, 

buscando suas origens. É um trabalho enciclopédico que mais se aproxima de um senso da 

alimentação no Brasil. 

Contudo, a linguagem do autor é bem mais descritiva do alimento em si, deixando 

em segundo plano as relações sociais que estão envolvidas no ato de cozinhar e ocupar o 

espaço da cozinha, o que é muito interessante para entender como Alice ocupa e transmite 

essa culinária de família no espaço seridoense. 

Pensando em não trabalhar com somente a descrição de receitas e alimentos, mas 

sim a ocupação deste espaço culinário e das relações construídas por meio desse processo 

de cozinhar, que o segundo autor a trabalhar essa culinária brasileira pareceu ser mais cabível 

aos propósitos do presente trabalho: Gilberto Freyre. 

Freyre trabalha a culinária ao longo de todas as suas obras. A forma de escrever de 

Freyre, leva em consideração bem mais as relações sociais construídas do que as descrições 

em si. 
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Roberto DaMatta, ao fazer a apresentação da obra Sobrados e Mucambos (FREYRE, 

2004) afirma que “o Brasil de Gilberto Freyre não é uma engrenagem mecânica, tocada pelas 

leis da história ou da economia: tem alma, intriga, calor, gosto, incoerência, sussurro, 

discurso e coração” (DAMATA in FREYRE, 2004. p. 12). 

Certamente, este é o tom que se pretende dar ao analisar nossa protagonista: a cozinha 

de Alice agrega seus descendentes, marca a vida deles, faz ser lembrada e resiste às 

vicissitudes da vida moderna, em forma não só de memória, mas também de práticas 

culinárias. 

Fernando Henrique Cardoso nos lembra, na sua apresentação da obra “Casa grande 

& senzala” (FREYRE, 2006), que “de alguma forma Gilberto Freyre nos faz fazer as pazes 

com o que somos” (CARDOSO in FREYRE, 2006. p. 28). 

A cozinha começa a ser trabalhada por Freyre ainda em “Casa grande & senzala” 

(FREYRE, 2006). O autor tem a preocupação de, ao mostrar a formação do povo brasileiro, 

ir descrevendo a contribuição de cada grupo por ele trabalhado (Índios, Negros, Portugueses 

– tanto na descendência portuguesa quanto árabe) para a formação culinária do povo 

brasileiro. 

Mas, nos capítulos destinados as origens portuguesas e negras, que ele vai delineando 

a formação do espaço de cozinha dos brasileiros, bem como os costumes envolvidos com 

este espaço da casa. 

Em “Sobrados e mucambos” (FREYRE, 2004) descreve o declínio do patriarcalismo 

e a transição dos engenhos para as cidades, onde compara a casa grande aos sobrados e a 

senzala aos mucambos. Nesta obra, se preocupa em apresentar a transição dos costumes e as 

novas formas de se comportar e interagir em sociedade. 

Por fim, “Açúcar” (FREYRE, 2007) compila a grande paixão do autor: a doceria. 

Neste livro, trazendo os doces como protagonistas, Freyre apresenta as construções sociais 

estabelecidas em torno da culinária, como a patrimonialização dos repertórios culinários 

como elemento constitutivo do sentimento de pertença familiar. 

Posto isto, à partir de agora, veremos a história de Alice dialogada com o pensamento 

de Freyre, percebendo na história de nossa protagonista, os elementos constituintes da 

própria formação do povo brasileiro, em especial, a realidade sertaneja. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS – PREPARANDO A MESA DO CHÁ: COMO 

PODEMOS VER ALICE 
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Para atingir o presente intento, o caminho metodológico escolhido foi o bibliográfico.  

A obra de Nóbrega (2015) figura como a documentação primária, fonte maior de 

informações sobre Alice. Para dialogar com referencial primário, escolhemos as obras de 

Gilberto Freyre (2004, 2006 e 2007). 

Ainda para construir a trajetória da protagonista em sua cozinha, viu-se a necessidade 

de complementar as informações colhidas na obra de Nóbrega (2015) com a coleta do 

depoimento de suas descendentes que conviveram e aprenderam a cozinhar com ela. Assim, 

foram selecionadas 02 filhas (que chamaremos neste trabalho de filha A e filha B), 01 nora, 

01 neta (que chamaremos neste trabalho de neta) para falar mais sobre Alice. 

Por fim, houve a determinação dos critérios de análise. Para isso, buscamos resgatar 

nas obras de Freyre (2004, 2006 e 2007) os elementos marcantes da culinária, a saber: 

preservação, transmissão e socialização. 

Preservação no sentido de perpetuar a culinária, replicando as receitas tal qual 

aprendeu, conservando a forma tradicional; transmissão no sentido de ensinar técnicas e 

receitas para outras pessoas; socialização, tendo a culinária e o espaço de cozinha como 

mecanismo eficiente para se socializar. 

 

ANÁLISE DOS DADOS - “CORTEM A CABEÇA DELA!” (DES)CONSTRUINDO 

ALICE 

De início, cabe ressaltar a sacralidade e ritualística das refeições, o que 

marcadamente demonstra a importância do momento da alimentação para esta família: 

 

Dois ensinamentos, dentre os muitos que Auto e Alice tentaram passar aos 

seus filhos, marcaram-me de modo muito especial: a sacralidade da mesa 

e a reverência ao passado. 

Desde bem cedo, nós aprendemos, sobretudo pelo exemplo, mas, também, 

pelas palavras, sobre a importância da mesa. E isto em dois sentidos: lugar 

de refeições e conteúdo delas.  

Em primeiro lugar, sempre foi cobrada a nossa presença nas refeições e 

comíamos todos juntos, sentados à mesa, cada um em seu lugar. A refeição 

era um ritual. Como Ozanete gosta de lembrar, Papai dizia “Jesus está à 

mesa”. E isto requeria comportamento adequado, que ia do arrumar-se 

para comer (lavar-se, vestir-se) à proibição de falácias e birras infantis à 

mesa. Hoje tenho consciência do valor de nossas refeições, independente 

das iguarias servidas (NOBREGA, 2015, p.25). 

 

É interessante perceber como o ato de comer tinha uma ritualística própria, com um 

ritmo totalmente diferente dos outros momentos do dia-a-dia. Mais ainda, a ênfase que a 



347 
 

própria autora faz de uma reverência ao passado. Essa reverência também reverbera nos 

processos de cocção, conforme foi percebido no depoimento de sua neta: 

 

Acho que posso dizer tudo. Porque como eu morei com ela desde pequena, 

quando ela ficou mais  idosa e começou a se afastar do fogão, eu fui, vamos 

dizer assim, a substituta aqui em casa, então eu aprendi a fazer as coisas mas 

ela vigiava. Quando eu fazia algo diferente ela dizia “ei, não é assim não” 

(depoimento dado em entrevista pela neta de Alice). 

 

No depoimento acima, ainda pode ser percebida a disposição em ensinar, como 

também lembra em depoimento dado, uma de suas filhas: 

 

Ela não gostava muito que as pessoas ficassem ao redor dela não, mas ela 

não se negava também de ensinar. Por exemplo eu não sei cozinhar, sempre 

minha vida inteira meu reino foi outro, mas muito cedo comecei a 

trabalhar, sempre fui muito estudiosa e tudo, mas assim mesmo eu aprendi 

a fazer algumas coisas e quando a gente era criança, ela ensinava a gente a 

brincar de cozinhar, fazer bolo, essas coisas, e depois já de adulta eu 

morando na minha casa, ela quando ia na minha casa me ensinava a fazer 

coisas. As poucas coisas que eu sei eu aprendi a fazer com ela (Depoimento 

dado pela filha A.). 

 

A pedagogia usada por Alice para iniciar suas filhas no trato com a cozinha, foi de 

estabelecer brincadeiras com ela, despertando nelas o desejo pela cozinha, por meio do 

universo lúdico. 

Apesar da filha A. lembrar que Alice não gostava de ter pessoas por perto enquanto 

cozinhava, também demonstra em seu depoimento que Alice fazia de sua cozinha um espaço 

de socialização, ensinando suas filhas a cozinhar, passando receitas para quem quisesse. 

Ainda lembra a filha B. em seu depoimento, que Alice “recebia suas visitas na cozinha e não 

deixava elas saírem antes de servir um cafezinho com biscoitos” (depoimento dado pela filha 

B.). 

 

RESULTADOS OBTIDOS – JOGANDO CRÍQUETE COM A RAINHA 

Conforme lembra Lamartine (2016), a formação do território seridoense foi marcado, 

sobretudo, pela pecuária, o que vem a influenciar substancialmente a formação do repertório 

culinário seridoense. Com isso, encontramos na culinária desta região, sobretudo, produtos 

derivados da carne e do leite. Aqui, os mais conhecidos são: buchada de bode, carne de sol, 

queijo de coalho, chouriço, queijo de manteiga, manteiga da terra, dentre outros. 
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Além do repertório culinário com receitas que trazem como ingredientes derivados 

de animal, é marcante nos registros de Nóbrega (2015) a quantidade de sobremesas: “há um 

tipo especial de comida que se sobressai, quando tento concentrar o pensamento em nossas 

inúmeras moradias: os DOCES” (NOBREGA, 2015, p. 74). 

Pode-se então fazer um paralelo da preferência por doces com os escritos freyrianos:  

 

O Nordeste do Brasil, começando a firmar-se econômica e socialmente 

com a cultura da cana, passou logo a completá-la com a indústria do açúcar; 

e à sombra dessa lavoura e dessa indústria, desenvolveu-se uma arte de 

doces que se situa entre as artes mais características da civilização 

brasileira (FREYRE, 2007, p. 26). 

 

Assim, as preferências de Alice representam a própria culinária nordestina, que ainda 

corrobora com o entendimento de Cavignac (2016) que também afirma que esta é uma 

característica da culinária seridoense: “o ofício de doceira e o modo de feitura de chouriço, 

filhoses, biscoito de goma de mandioca, assim como outras guloseimas da doçaria 

seridoense, são reservados às mulheres, como outras atividades culinárias e domésticas” 

(CAVIGNAC, 2016, 130). 

Apesar da doçaria, o prato mais marcante de Alice é o creme de galinha, que a mesma 

batizou de Vatapá. Como sua neta lembrou: “Uma (receita) que eu sei que é bem familiar é 

o Vatapá, que às vezes ela dizia que era creme de galinha, mas na verdade ela fazia um 

Vatapá” (depoimento da neta).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – VOLTANDO PARA CASA: O QUE ALICE PODE 

NOS FALAR SOBRE A CULINÁRIA SERIDOENSE 

A construção de uma culinária não envolve somente o repertório dos pratos típicos 

pertencentes a ela. Também estão inclusos os modos a mesa, a forma de preparo e as práticas 

culinárias. 

Na história de Alice, podemos ver a culinária seridoense personificada na figura de 

uma cozinheira que faz, ensina, transmite esta prática tradicional. 

A sacralidade da mesa, muitas vezes personificada como o altar da casa, muito bem 

lembra a tradição nordestina de se sentar à mesa em tom de respeito, evitando discussões 

durante uma refeição, ou qualquer outro tipo de atitude que venha a desrespeitar aquele 

momento.  
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As formas de se transmitir essa culinária, preservando as formas tradicionais, muito 

bem lembram os ensinamentos de Freyre (2004): 

 

De modo geral, o homem foi, dentro do patriarcalismo brasileiro, o 

elemento móvel, militante, renovador; a mulher, o conservador, o estável, 

o de ordem. O homem, o elemento de imaginação mais criadora e de 

contatos mais diversos e, portanto, mais inventor, mais diferenciador, mais 

perturbador da rotina. A mulher, o elemento mais realista e mais 

integralizador. (FREYRE, 2004, p.217) 

 

O modo como pratica e perpetua esta culinária, nos leva a perceber que, diferente de 

outras culturas, os pratos, os modos a mesa, a transmissão dessas receitas são feitas para a 

população que a pratica e não configuram um mero atrativo turístico. 

Ao ver a culinária praticada por Alice, cruzada com os ensinamentos de Gilberto 

Freyre, percebemos que as práticas seridoenses são simétricas as práticas construídas no 

território nordestino, colaborando para a construção de uma identidade culinária do nordeste. 

Na leitura da obra de Nóbrega (2015), torna-se límpido que o patrimônio culinário 

figuram no sentimento de pertença a família, comprovando empiricamente o que nos traz as 

obras de Freyre. 
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OS SERTÕES DO RIO GRANDE DO NORTE E O PROCESSO DE 

MODERNIDADE: JOSÉ DE AZEVÊDO DANTAS (1910 A 1920) 

Ariane de Medeiros Pereira219 

 

RESUMO: 

No nosso estudo nos propomos a estudar o sertão do Rio Grande do Norte a partir da primeira 

metade do século XX, mais especificamente os anos de 1910 à 1920. Nesse caso, inserimos 

a pesquisa no discurso modernizante e civilizatório que tomava conta do Brasil. Nesse 

sentido, o nosso objetivo é pesquisar como a modernização atinge o interior do Rio Grande 

do Norte, especificamente os sertões do citado Estado. Para atingir ao objetivo proposto 

recorreremos a uso dos Jornais "O Raio" e "O Momento" escrito pelo erudito José de 

Azevêdo Dantas. Além do uso das mensagens enviadas pelos governadores do Estado Rio 

Grande do Norte. A metodologia utilizada, de modo geral, parte da análise das fontes, a 

catalogação e leitura/transcrição paleográfica, classificação das temáticas encontradas na 

documentação e problematização das questões empíricas em conjunto com a historiografia 

sobre a temática. Assim, em uma primeira incursão sobre as fontes, podemos averiguar que 

existe uma predisposição a modernidade no sertão do Rio Grande do Norte. 

Palavras-chave: Sertão; José de Azevêdo Dantas; Modernidade 

 

ABSTRACT: 

In our study we propose to study the backlands of Rio Grande do Norte from the first half 

of the twentieth century, more specifically the years 1910 to 1920. In this case, we inserted 

the research in the modernizing and civilizing discourse that took over Brazil. In this sense, 

our objective is to investigate how modernization reaches the interior of Rio Grande do 

Norte, specifically the backlands of the State. To reach the proposed objective we will use 

the newspapers "O Raio" and "O Momento" written by the scholar José de Azevêdo Dantas. 

In addition to the use of messages sent by the governors of the State of Rio Grande do Norte. 

The methodology used, in general, part of the analysis of the sources, the cataloging and 

paleographic reading / transcription, classification of the themes found in the documentation 

and problematization of the empirical questions together with the historiography on the 
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subject. Thus, in a first foray into the sources, we can verify that there is a predisposition to 

modernity in the backlands of Rio Grande do Norte. 

Keywords: Sertão; José de Azevêdo Dantas; Modernity. 

 

INTRODUÇÃO  

O texto que no momento nos propormos a discutir parte de um projeto de pesquisa 

que será desenvolvido, no âmbito da especialização História dos Sertões, ofertado pelo 

departamento de História Campus Caicó – CERES/Caicó -, no período de 2017 à 2018. 

Nesse sentido, antes de abordamos resultados conquistados, pretendemos debater nosso 

objeto de pesquisa e sua importância para os sertões do Rio Grande do Norte.  

O objetivo de nosso trabalho é estudar o período compreendido entre 1910 à 1920 

com o enfoque voltado para a modernização dos sertões do Rio Grande do Norte e 

compreender de que forma ocorreu esse processo, considerando que o Brasil, em um 

contexto geral vivia a Belle Époque, marcado pelas discussões de modernidade e discurso 

civilizatório.  

Entendemos que os sertões do Rio Grande do Norte, também, passaram por esse 

processo modernizante. Mesmo que, em menor escala, se fomos pensar no processo de 

remodelação urbanística que toma conta de cidades como: Rio de Janeiro, São Paulo, entre 

outras, Belém nesse mesmo período.  

 

PROBLEMATIZAÇÃO DO OBJETO  

O termo sertão imbrica em uma diversidade de dizeres que vai desde o ser imagético 

a uma categoria espacial. Entretanto, podemos pensar o sertão enquanto um conceito que 

passa pela resistência ao inexplorável ou de difícil acesso, como bem salienta Janaína Amada 

(1995), utilizando da designação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

que sertão é: “uma das subáreas nordestinas, áridas e pobres, situada a oeste das duas outras, 

a saber: "agreste" e "zona da mata" (AMADA, 1995, p. 145). Partindo dessa premissa, 

poderíamos supor que seria área na qual não se desejaria habitá-la.  

Ao passearmos pelo processo histórico de colonização do Brasil, podemos averiguar 

que, essa suposição não se aplica aos sertões do Brasil, considerando que ao passo, com o 

qual o litoral foi sendo colonizado, povoado e as atividades econômicas foram se firmando 

e sendo redefinidas, houve interesses por parte do colonizador de adentrar os diferentes 
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sertões do nosso país, mesmo com todos os obstáculos que iam se impondo220. O colonizador 

sentia a ânsia e o desejo de explorar o Brasil em sua integridade (SOUZA, 2015, p. 21). 

Passado mais de cinco séculos, o sertão permanece vivo e pulsante no Brasil, feito e 

refeito por diversos discursos que buscam enveredar por seus mistérios. Seja por meio de 

cordelistas, historiadores, antropólogos ou por aqueles que experimentam o sertão em seu 

cotidiano e por meio do espaço vivido. Cada ator social entende o sertão que é gestado ao 

seu gosto, interesse e objetivo. Um sertão múltiplo e diversificado. 

No nosso estudo, propomos estudar o sertão compreendido após o agreste e com 

fronteira ao litoral 221 do Estado do Rio Grande do Norte. Partindo dessa delimitação 

espacial, retornamos ao processo de colonização realizado pelos portugueses na Capitania 

do Rio Grande, ainda no século XVI.  A colonização portuguesa, em seus primeiros 

momentos222, buscou dinamizar o litoral com a fixação dos portugueses na atividade do 

fabrico do açúcar que consistia nas plantações de cana-de-açúcar até a produção do açúcar e 

o envio para Portugal. 

Ao passo que a colonização daquelas terras se efetivaram surgiu à necessidade de 

adentrar o que seria o interior do Rio Grande, com a atividade econômica do gado, sendo 

que este pela determinação da Carta Régia deveria ser colocado a 10 léguas do litoral, em 

razão dos bovinos puderem desorganizar o plantio de cana-de-açúcar (MACÊDO, 2015, 

p.31). 

A partir daí, o sertão do Rio Grande do Norte começaria a ser habitado pelos 

colonizadores e descoberta uma nova atividade econômica que levaria o povoamento desse 

espaço ainda desconhecido pelos portugueses, mas a muito vivenciado e experimentado 

pelos nativos, os então chamados índios tapuais223.  

Após os portugueses terem desorganizado a “sociedade indígena” existentes no 

sertão do Rio Grande, o dito espaço passa a ser efetivamente explorado com a criação de 

                                                           
220 Para uma discussão sobre o processo de adentramento do interior do Brasil, ver: HOLANDA, Sergio 

Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Cia das Letras, 2001. 
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professor: Francisco Ednardo Gonçalves. Disponível em: 

https://docente.ifrn.edu.br/ednardogoncalves/regionalizacoes-do-espaco-potiguar. Acesso em: 21. Jun. 2017. 
222 Após a extração nativa dos recursos naturais da costa litorânea do Brasil. 
223 Para uma discussão profunda sobre o processo de colonização e genocídios dos indígenas do sertão do Rio 

Grande do Norte: MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. População indígenas no sertão do Rio Grande 

do Norte: história e mestiçagem. Natal: EDUFRN, 2011. 

https://docente.ifrn.edu.br/ednardogoncalves/regionalizacoes-do-espaco-potiguar
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gado224 e a fixação das famílias que habitariam o citado espaço, mas ainda esses 

“desbravadores” teriam que conviver com a seca que tornava um empecilho para a criação 

de gado225. 

Mesmo com o fator da seca castigando a economia da pecuária, o sertão do Rio 

Grande do Norte foi gestado e povoado. Na segunda metade do século XIX os sertões 

protagonizavam a economia do Rio do Grande do Norte sendo “responsável por mais da 

metade do lucro obtido pela Província” (PEREIRA, 2014, p. 37). 

Com o advento da República no Brasil, os políticos do Rio Grande do Norte 

buscaram se fortalecer, nesse sentido, os republicanos do litoral formaram uma aliança com 

os republicanos do sertão do Estado; Que de imediato não seria aceita, entretanto, 

posteriormente foi unificado. Todavia, o grupo do litoral ficaria no comando da política ate 

os anos de 1920 quando o grupo do Seridó, região do sertão, assumiria o poder (MARIZ; 

SUASSUNA, 2005, p. 194) 226. 

O Rio Grande do Norte no decorrer da Primeira República ficou com sua economia 

fragilizada frente à economia da região sul do Brasil, haja vista que sua economia baseava-

se na exploração agrícola e pecuarista (MARIZ; SUASSUNA, 2005, p. 205). Atingia uma 

visibilidade maior, a economia algodoeira sustentáculo da economia norte-rio-grandense, 

contudo, a falta de modernização ocasionava um entreve na produção (PEREIRA, 2005, p. 

40 – 45). Mesmo com os obstáculos na produção algodoeira a economia do Rio Grande do 

Norte teve sua visibilidade sustentada no algodão, que em sua maior parte era produzido no 

sertão do Estado227.  

O Rio Grande do Norte ao adentrar pela primeira década do século XX não poderia 

ficar de fora do discurso modernizante e civilizatório que tomava conta do Brasil, buscando 

assemelhar-se ao ideal de civilidade das capitais europeias. Nesse contexto, as áreas de maior 

movimento, como era o caso das capitais, passavam por um processo de remodelamento em 

                                                           
224 A região Norte, hoje denominada de Nordeste, “foi a primeira área a ser aberta para a pecuária. Com o 

prosseguimento contínuo do povoamento durante o período colonial, por fim toda a região, menos a da faixa 

litoral, se viu interessada na criação de gado” (MARIZ; SUASSUNA, 2005, p. 107). 
225 Para uma discussão sobre as técnicas utilizadas para conviver com a seca no sertão do Rio Grande do Norte, 

ver: (MATTOS, 1985, p. 61- 63) 
226 Para uma discussão mais profunda sobre as ideias republicanas no Rio Grande do Norte e os dois grupos 

políticos republicanos do litoral e Seridó: BUENO, Almir de Carvalho. Visões de república: idéias e práticas 

políticas no Rio Grande do Norte (1880-1895). Natal: EDUFRN, 2002. 
227 Para uma discussão maior sobre o assunto, ler: MARIZ, Marlene da Silva; SUASSUNA, Luiz Eduardo 

Brandão. História do Rio Grande do Norte. 2ª Ed. Natal: Sebo Vermelho Edições, 2005, p. 204 – 207.   
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sua estrutura urbanística, demonstrando acompanhar as tendências da Belle Époque (DAOU, 

2000, p. 24-25). 

A ideia de República vinha acompanhada de uma maneira diferente de pensar o 

Brasil, um país no qual o espaço público tomava conta da vida das pessoas, como um meio 

de socialização e transformação do pensamento, sempre a luz da ciência e do progresso 

(MELLO, 2007, p. 11-14). Entretanto, os focos de modernidade não atingiriam as cidades 

do Brasil com a mesma intensidade. 

Os focos de modernidade no Rio Grande do Norte nos primeiros anos do período 

republicano passa pela chegada, mesmo que incipiente, da instalação de indústria com o 

intuito de transformar os produtos provenientes do setor agropecuário, com o 

desenvolvimento da indústria de alimentos e vestuário, ambas apoiadas pelas políticas de 

diretrizes de incentivos ficais para o processo de industrialização do Rio Grande do Norte. 

Entretanto, essas indústrias estavam situadas na capital do Estado (CARONE, 1970, p. 75). 

 A cidade de Natal, acompanhando a modernização do período da Belle Époque, 

passou por um processo de transformação urbanística, no início do século XX. Esse 

desenvolvimento pode ser percebido no "bota abaixo" iniciado em 1901 no terceiro bairro 

oficial de Natal, a Cidade Nova, a qual passou por uma reforma com um plano urbanístico 

que deveria ser comprido, eliminando os antigos casebres e empurrando os "retirantes" da 

seca para longe da modernidade, do desenvolvimento e do progresso do citado bairro. A 

Cidade Nova deveria acompanhar o progresso do desenvolvimento do período republicano 

e do padrão europeu da época228. 

É dentro desse contexto de modernidade da Belle Époque e do processo de 

remodelação das cidades e do intuito a demonstrar que mesmo as cidades mais distantes e 

que não possuíam uma economia dinâmica, como o sudeste do Brasil, existia modernidade 

e progresso. Nesse contexto, o nosso objetivo é pesquisar como a modernização atinge o 

interior do Rio Grande do Norte, especificamente o sertão do citado Estado, uma área 

marcada pela atividade pecuarista e que ainda enfrentava o problema com a seca. Será que 

nos sertões do Rio Grande do Norte havia modernidade no período compreendido entre 1910 

á 1920?    

 

                                                           
228 Para um estudo profundo sobre a remodelação do bairro da Cidade Nova  em Natal, ler: SIQUEIRA, 

Gabriela Fernandes de. Por uma "Cidade Nova": apropriação e uso do solo urbano no terceiro bairro de Natal 

(1901-1929). Natal/RN, 2014 (Dissertação de Mestrado/UFRN). 
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A RELEVÂNCIA DE PESQUISAR A MODERNIDADE NOS SERTÕES DO RIO 

GRANDE DO NORTE  

O nosso itinerário parte da ideia de que os sertões são um espaço no qual mesmo 

mostrando resistência a sua exploração, com solo pouco férteis e ainda com o fator seca, não 

impossibilitou a ocupação e permanência dos atores sociais desse interior do Brasil e de seus 

Estados. Partimos da premissa que a ocupação do sertão era e é um extrapolar de limites 

internos, que foi desbravado com audácia e permanência por aqueles que fizeram e fazem o 

sertão. 

Ao seguir esse pensamento encontramos uma relação dual entre o sertão e o litoral 

(SOUZA, 2015, p. 21). O litoral seria o espaço que primeiramente foi desenvolvido e se 

tornou dinâmico, enquanto que o sertão seria o espaço de resistência de uma sociedade 

conservadora e de menor desenvolvimento, esse teria ocorrido em razão do litoral não 

suportar mais o aglomerado de pessoas em seu entorno e da necessidade de expandir suas 

atividades econômicas. 

 Os sertões foram lido e relido em cada período histórico, desde os relatos dos 

viajantes que visitaram o Brasil no século XVI, aos estudiosos que se reuniram no Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro com a determinação de criar uma nacionalidade para o 

Brasil e para os sertões. Os sertões ganharam vida ainda com a literatura, grande parte 

denominada de literatura regionalista (AMANDA, 1995, p. 146-147). Fato é que a cada 

leitura ou releitura, nos é apresentado um novo sertão cercado de mistérios ocultos. 

O nosso trabalho se justifica no instante que busca compreender como o processo 

modernizante adentra os sertões do Rio Grande do Norte no período em que o litoral do dado 

Estado passava por uma remodelação urbanística e econômica seguindo os padrões 

estabelecidos na Belle Époque no Brasil.  

Haja vista que a historiografia dos sertões do Rio Grande do Norte, não apresenta 

como ocorreu esse processo de modernização dos sertões do Estado. O que possuímos a luz 

da historiografia são trabalhos que versam sobre como os sertões de tal Estado passaram a 

conviver com a questão da seca e como o citado espaço foi reconfigurado através de obras 

contra a seca, como é o caso da açudagem229.  

                                                           
229 Para um detalhamento sobre os trabalhos que tratam das técnicas de convivência com a seca, ler: MACIEL, 

Francisco Ramon de Matos. "A produção de Flagelos": a re-produção do espaço social da seca na cidade de 

Mossoró (1877-1903-1915). Natal. 2013. (Dissertação de Mestrado/UFRN). BEZERRA, Islândia Marisa 

Santos. Entre rios e ruas: água, açude e tragédia em uma cidade do agreste potiguar (Santa Cruz, 1º de abril 

de 1981). Natal, 2015. (Dissertação de Mestrado/UFRN). SILVA, Adriano Wagner da. Engenharia nos 
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Ademais, algumas obras que tocam sobre um processo de modernização das cidades 

dos sertões do Rio Grande do Norte, tornam-se pontuais a algumas cidades e não possuem a 

tentativa de abordar como ocorreu o pensamento modernizante no sertão, mas tencionam 

pedagogizar a cidade como um desafio de técnicas modernizantes, como a eletricidade e o 

cinema230.  

Nessa mesma linha de estudo sobre as práticas existentes nas cidades, temos 

trabalhos que se dedicam a estudar os espaços marginais de dadas cidades do sertão do 

Seridó, mas abordando as práticas, de certa forma, "delinquentes" que transgrediam as 

normas de conduta de uma cidade, como por exemplo: os amores proibidos, a loucura, os 

abortos. São trabalhos que versam sobre o que seria a marginalidade dessas cidades em um 

possível momento de modernização231. 

Existem trabalhos sobre os sertões do Rio Grande do Norte, mas de cunho 

memorialístico, são autores232 que buscam informar em seus livros o cotidiano da vida 

sertaneja, dentre os aspectos da: cultura popular, o modo de vida, a culinária, a caça do 

sertão, em sua maioria objetiva registrar ou ofertar informações sobre o sertão vivido pelos 

agentes sociais e não fazer uma análise efetiva sobre um dado espaço. 

Nesse sentido, o nosso trabalho torna-se sólido ao passo que nos propormos estudar 

o período temporal de 1910 à 1920 no qual os discursos modernizantes tomam conta do 

Brasil, no entanto, a historiografia do Rio Grande do Norte se recente desse processo de 

modernização em seus sertões. 

Além do mais, nos propomos a analisar o discurso modernizante dos sertões do Rio 

Grande do Norte a partir da obra memoralística-historiográfica, composta de exemplares dos 

Jornais "O Momento" e "O Raio" redigido pelo erudito José de Azevêdo Dantas233 que 

                                                           
sertões nordestinos: o Gargalheiras, a Barragem Marechal Dutra e a comunidade de Acari, 1909-1958. Natal, 

2012. (Dissertação de Mestrado/UFRN). 
230 Para uma discussão profunda sobre o pensamento modernizante na cidade de Caicó, sertão do Seridó, ver: 

ANDRADE, Juciene Batista Félix. Caicó: uma cidade entre a recus e a sedução. Natal, 2007. (Dissertação de 

Mestrado/UFRN). 
231 Para um estudo consistente sobre as práticas “transgressoras” na cidade do Príncipe, ler: SANTOS, 

Rosenilson da Silva. O desejo, o relato e a prática da cidade: de como são produzidos territórios marginais 

na Cidade do Príncipe (1880- 1900). Natal, 2011. . (Dissertação de Mestrado/UFRN). 
232 BEZERRA, Paulo. Cartas dos Sertões do Seridó. Natal: Lidador, 2000. FARIA, Oswaldo Lamartine de. 

Os açudes dos sertões do Seridó. Natal: Fundação José Augusto, 1978. LAMARTINE, Oswaldo. Sertões do 

Seridó. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1980. 
233 “José de Azevêdo Dantas foi um erudito que viveu entre o Sítio Xiquexique, a Povoação 

de Carnaúba (hoje, município de Carnaúba dos Dantas) e a cidade de Acari entre 1890 

e 1929. Produziu trabalhos em diversas áreas, sendo possível dividir sua obra escrita 

em arqueológica, genealógica memorialística-historiográfica e artística, cujos 

trabalhos não foram publicados enquanto o autor ainda estava vivo. Dada a variedade 

de áreas do conhecimento pelas quais o autor passou em sua vida, e considerando não 
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discutia, nos tais jornais, o universo cultural e espacial dos sertões do nosso Estado, em 

especial o sertão do Seridó. 

 

SUPORTES DOCUMENTAIS E SEU TRATAMENTO  

Ao visar pela temática proposta em nosso trabalho, compreender o processo pelo qual 

os sertões do Rio Grande do Norte conseguiram entrar na lógica da modernização vivido no 

período da Belle Époque, a partir do olhar de José de Azevêdo Dantas. Utilizaremos, nesse 

caso, e como fonte principal: os Jornais "O Raio" e "O Momento" escrito por José de 

Azevêdo Dantas, no período compreendido entre 1910 á 1920. 

Recorreremos ao uso das mensagens234 apresentadas pelos governadores do Estado 

Rio Grande do Norte, no período compreendido entre 1910 a 1920, para compreender como 

estava sendo percebida a ideia do projeto modernizador para o dito Estado e para os sertões, 

como também, o que estava sendo peço ao governo do Estado Rio Grande do Norte para que 

fosse concretizada a modernização almejada. 

Utilizaremos da historiografia sobre os sertões do Rio Grande do Norte, no período 

de 1910 a 1920, como fonte de discussão com os jornais “O Raio e O Momento” e com: as 

Mensagens dos Governadores do Estado Rio Grande do Norte. 

A fonte pode ser tratada de diferentes maneiras pelo pesquisador. Este vai fazer uso 

da metodologia que melhor lhe convier para responder a seu problema e seus pressupostos 

de pesquisa. Assim, partindo do problema inicial de nossa pesquisa que é compreender a 

maneira pela qual os sertões do Rio Grande do Norte conseguiu acompanhar o processo de 

modernização no período da Belle Époque, mais especificamente nos anos de 1910 a 1920, 

sob o olhar do erudito José de Azevêdo Dantas, recorreremos ao uso das fontes da obra 

memoralística-historiográfica do citado erudito, composta pelos: Jornais “O Raio e o 

Momento”, em conjunto com as mensagens de governadores do Rio Grande do Norte (1910 

                                                           
ser conhecida a existência de um erudito na região do Seridó nos anos 20 do século 

XX com tantos trabalhos escritos, sua obra foi registrada como Patrimônio Imaterial 

de Carnaúba dos Dantas através de projeto ligado ao Pronac-MinC (PRONAC 

043906), financiado pela Petrobrás Cultural. Todavia, do conjunto do que foi 

produzido, apenas foi publicada parte de sua pesquisa arqueológica, intitulada 

"Indícios de uma Civilização Antiquíssima", em 1994 (manuscrito conservado no 

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, em João Pessoa-PB)” (MACEDO, 2014, p.1). 
234 As mensagens de presidente de Província - Império – e dos governadores do Estado do Rio Grande do 

Norte, no período de 1830 à 1930, pode ser encontradas em: http://www-

apps.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. Acesso em: 29. Jun. 2017. 

http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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a 1920) sobre as temáticas que versavam sobre esse processo modernizante no dito Estado. 

Como também, refletiremos a luz da historiografia sobre os sertões do Rio Grande do Norte. 

A metodologia utilizada, de modo geral, parte da análise das fontes, a catalogação e 

leitura/transcrição paleográfica235, classificação das temáticas encontradas na 

documentação, análise e cotejamento das fontes e problematização das questões empíricas 

em conjunto com a historiografia sobre a temática, como nos sugere Barros (2009) 236. 

Ademais, recorreremos ao método qualitativo para entender o pensamento modernizante que 

se instalou nos sertões do Rio Grande do Norte. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Ao adentrar no universo das fontes podemos apontar com primeiros resultados que a 

modernidade nos sertões do Rio Grande do Norte, segundo a visão de José de Azêvedo 

Dantas, partia com base em três vertentes: a educação, as estradas de ferros e a construção 

dos açudes.  

Com base nesse itinerário nos propormos a estudar como cada elemento apresentado 

acima - a educação, as estradas de ferros e a construção dos açudes – contribuíram para a 

fixação das pessoas no início do século XX nos sertões do Rio Grande do Norte e para a 

remodelação de tal espaço, conforme as perspectivas modernizantes da primeira e segunda 

década do século XX.  
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ADENTRANDO OS ESPAÇOS DO ERUDITO: ROSILDA CARTAXO NA 

PRESIDÊNCIA DO IHGP (1983-1986) 

Maria Joedna Rodrigues Marques237 

  

RESUMO: 

Este trabalho tem como objetivo analisar a trajetória intelectual e atuação da cajazeirense 

Rosilda Cartaxo no Instituto Histórico Geográfico Paraibano (IHGP) entre 1983 a 1986, 

sendo a única mulher a presidi-lo. A problemática parte da própria memória construída sobre 

esta mulher, a partir da sua participação nesta instituição responsável por reunir os 

intelectuais paraibanos da época. Desta forma, utilizamos a bibliografia acerca desta, os 

livretos “Historiadoras do sertão” (2001) da autoria de Luiz Hugo Guimarães, e a biografia 

disponibilizada no site do IHGP. Como aporte teórico-metodológico utilizamos as 

discussões de biografia, a partir de Giovanni Levi (2006) e Pierre Bourdieu (2006); 

intelectualidade, a partir de Sirinelli (1996); memória, a partir de Huyssen (2000) e Pollak 

(1992). 

Palavras-chave: Rosilda Cartaxo; memória; biografia; intelectualidade; IHGP. 

 

ABSTRACT: 

This work aims to analyze the intellectual trajectory and performance of the cajazeirense 

Rosilda Cartaxo in the Historical Geographic Institute of Paraibano (IHGP) from 1983 to 

1986, being the only woman to preside it. The problematic part of the memory built on this 

woman, from her participation in this institution responsible for bringing together the 

intellectuals of the time. Thus, we use the bibliography about this, the booklets 

"Historiadoras do sertão" (2001) by Luiz Hugo Guimarães and the biography made available 

on the IHGP website. As a theoretical-methodological contribution we used the discussions 

of biography, from Giovanni Levi (2006) and Pierre Bourdieu (2006); intellectuality, starting 

from Sirinelli (1996); memory, from Huyssen (2000) and Pollak (1992). 

Keywords: Rosilda Cartaxo; memory; biography; intellectuality; IHGP. 
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Este trabalho é fruto de um encontro entre uma pesquisadora aprendiz e os 

funcionários do Instituto Histórico Geográfico Paraibano (IHGP), que durante a realização 

de uma pesquisa com finalidades voltadas à monografia, deparou-se com os relatos da 

bibliotecária acerca de uma mulher sertaneja que presidiu o instituto ainda na década de 

1980. 

Os relatos foram feitos em uma sala marcada por histórias e vivências, a mesma 

abrigava quadros dos exs-presidentes e objetos desde a fundação do instituto. Ali 

encontrava-se um pouco daqueles intelectuais que circularam ideias, ideologias, escritos e 

que fizeram do IHGP um espaço de intelectualidade e erudição paraibana. 

 Ainda, a nossa intenção não é abordar uma discussão de gênero, por mais que se 

perpasse pela temática, lidamos com uma mulher que esteve em uma instituição, composta 

em sua maioria por homens, e que acima de tudo foi vista e marcada por esta trajetória nessa 

instituição.  

Desta forma, pretendemos refletir sobre a memória construída acerca de Rosilda 

Cartaxo (1921-2004) a partir da sua participação nesta entidade cultural. Problematizamos a 

sua biografia disponível no site do IHGP e no livreto “Historiadoras do sertão” (2001) da 

autoria de Luiz Hugo Guimarães, ex-presidente do instituto.  

Assim, utilizamos as discussões de Giovanni Levi (2006) e Pierre Bourdieu (2006) 

acerca do uso e produção da biografia, percebendo esta enquanto uma narrativa de vivências 

e experiências, que não se pauta em elencar uma linearidade de trajetória, resultados ou 

predestinação. Ainda, percebemos a construção biográfica fortemente marcada pelo o 

âmbito da memória, partimos de Huyssen “seduzidos pela memória” (2000) e Pollak 

“Memória e identidade social” (1992), visando a atuação desta, assim como, sua natureza. 

Além da intelectualidade, que definiu ou ajudou a construção de sua memória e biografia, a 

partir deste cenário de atuação, pautamos nossa abordagem a partir de Sirinelli (1996). 

Dessa maneira, problematizamos os traços biográficos construídos sobre esta 

sertaneja, elaborados por um ex-presidente do IHGP e no próprio site do instituto. Visto as 

atribuições que vincularam a sua vida à Educação e participação nessa entidade cultural; em 

um segundo nos direcionamos para a memória, na tentativa de perceber os elementos 

enaltecidos e selecionados acerca desta; posteriormente nos voltamos para a intelectualidade 

que também foi construída a partir do IHGP, um espaço de acolhimento, sociabilidades e 

formação de erudição. 

 



364 
 

SELEÇÕES, VIVÊNCIAS E NARRATIVAS 

A biografia é uma narrativa de vivências, fases, faces, vírgulas e alguns pontos, nunca 

de finalidades, sequências e resultados. Não devemos resumir a história de vida de um 

sujeito, segundo preceitos e ações que criam uma lógica de resultados ou linear, sem levar 

em conta os percursos.  

Desta forma, o historiador ao abordar ou elaborar uma biografia ou autobiografia 

deve alertar-se com a pluralidade de vivências do sujeito, assim como, as intenções destas 

produções ou as fontes para que permitam ou permitiram sua elaboração.  

Visto ainda que, apesar do literário poder possuir ensejos de denunciar ou abordar 

um contexto social, os critérios, intenções e compromissos, tornam as narrativas literárias e 

historiográficas distintas, assim como suas abordagens sobre a biografia. Ao depararmos 

com a historiografia percebemos que “historiador não cria personagens nem fatos. No 

máximo, descobre-os.” (PESAVENTO, 2006, p. 15), essa produção pauta-se em fontes, 

vestígios, crítica documental e critérios.  

 

Nosso fascínio de arquivistas pelas descrições impossíveis de corroborar 

por falta de documentos alimenta não só a renovação da história narrativa, 

como também o interesse por novos tipos de fontes, nas quais se poderiam 

descobrir indícios esparsos dos atos e das palavras do cotidiano. (LEVI, 

2006, p. 169) 

 

A biografia tornou-se para produção histórica uma fonte permeiada por experiências 

que podem ser abordadas a partir de suas singularidades e subjetividades daquele sujeito, e 

também, carregada de aspectos sociais, culturais e vivências que perpassam outros sujeitos. 

Assim, carregada de possibilidades de análise.  

Encontramos um desafio: narrar uma história de vida sem torná-la um conjunto de 

fatores, consequências, progresso e linearidade. 

 

Pode-se escrever a vida de um indivíduo? Essa questão, que levanta pontos 

importantes para a historiografia, geralmente se esvazia em meio a certas 

simplificações que tomam como pretexto a falta de fontes. Meu intento é 

mostrar que essa não é a única e nem mesmo a principal dificuldade. Em 

muitos casos, as distorções mais gritantes se devem ao fato de que nós, 

como historiadores, imaginamos que os atores históricos obedecem a um 

modelo de racionalidade anacrônico e limitado. Seguindo uma tradição 

biográfica estabelecida e a própria retórica de nossa disciplina, 

contentamo-nos com modelos que associam uma cronologia ordenada, 

uma personalidade coerente e estável, ações sem inércia e decisões sem 

incertezas. (LEVI, 2006, p. 169) 
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Desta forma, refletimos como foram dispostas em palavras as vivências de Rosilda 

Cartaxo que nasceu no sertão paraibano, em 31 de julho de 1921, na cidade de Cajazeiras.  

 

Pertencenteu a uma família da elite local e teve parte de sua educação 

realizada em casa. Ainda na década de 1950 migra para a capital paraibana, 

João Pessoa, onde permaneceu atuando na área da Educação, que lhe 

permitiu novos horizontes profissionais, tendo a oportunidade de fazer 

algumas viagens ao exterior. Logo, suas produções chamaram atenção dos 

membros do Instituto Histórico Geográfico Paraibano (IHGP), aos poucos, 

também conseguiu desempenhar algumas funções, organizou a biblioteca, 

foi relações públicas e secretariou. Sua partição efetiva nesta entidade 

resultou no mais alto cargo administrativo, a presidência, que ocupou entre 

1983 a 1986. (GUIMARÃES, 2001) 

 

São estes os aspectos elencados na sua biografia “Historiadoras do sertão” (2001) da 

autoria de Luiz Hugo Guimarães, as mesmas referências estão disponibilizada no site do 

IHGP, foi fortemente vínculada ao meio educacional. Assim, sua biografia foi dividada entre 

sua formação acadêmica, atuação na educação e contribuiçoes ao IHGP.  Através dos dados, 

observamos que ao abordar suas vivências alguns recortes são específicos, impossibilitando 

ao leitor conhecer outras faces e experiências se não voltadas a sua vida pública, deixando 

de lado os desafios enfrentados seja no âmbito pessoal ou profissional.  

Por isso, a biografia mostra-se como uma narrativa de vida, que abarca sujeitos, 

histórias, contextos socias, subjetividades e posicionamentos. Podendo ser utilizada para 

corroborar discursos, memórias e experiências.  

 

Tudo leva a crer que o relato de vida tende a aproximar-se do modelo 

oficial da apresentação oficial de si, carteira de identidade, ficha de estado 

civil, curriculum vitae, biografia oficial, bem como da filosofia da 

identidade que o sustenta [...] Mas o objeto desse discurso, isto é, a 

apresentação pública e, logo, a oficialização de uma representação privada 

de sua própria vida, pública ou privada, implica um aumento de coações e 

de censuras específicas. [...] E tudo leva a crer que as leis da biografia 

oficial tenderão a se impor muito além das situações oficiais, através dos 

pressupostos inconscientes da interrogação (como a preocupação com a 

cronologia e tudo o que é inerente à representação da vida como história) 

[...]. (BOURDIEU, 2006, p. 25) 

 

 Logo, as direções tomadas pelas narrativas que falam de Rosilda Cartaxo seguem 

um discurso e um roteiro de apresentação. Bourdieu (2006) ainda nos conduz a refletir sobre 

os interesses que há por trás dessas narrativas de vida, a ausência ou não, de proximidade 

entre o biografado e biógrafo possibilitam uma inteiração, apego a detalhes e seleções.   
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A biografia elaborada por Luiz Hugo Guimarães foi resultante da sua pesquisa no 

acervo que se enontra no IHGP. Ainda percebemos o acervo como um espaço carregado de 

vivacidade, que pode ser utilizado pelo historiador, nos refirimos um material rico, carregado 

de sentidos desde que sejam explorados e indagados. 

Assim, ao pensarmos como ocorreu esta seleção de momentos que resultou na 

biografia desta, percebemos a atuação de uma agente importante nesses escritos e registos 

de histórias de vida, “a memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica 

registrado.” POLLAK (1992), os próprios critérios de seleção são dependentes das 

necessidades do sujeito e também do momento deste. Ainda: 

 

[...] nós tentamos combater este medo e o perigo do esquecimento com 

estratégias de sobrevivência de rememoração pública e privada. O enfoque 

sobre a memória é energizado subliminarmente pelo desejo de nos ancorar 

em um mundo caracterizado por uma crescente instabilidade do tempo e 

pelo faturamento do espaço vivido. Ao mesmo tempo, sabemos que tais 

estratégias de rememoração podem afinal ser, elas mesmas, transitórias e 

incompletas. (HUYSSEN, 2000, p. 20) 

 

 

Mas na prática, como percebemos essas “estratégias” ou seleções? Ao analisarmos a 

biografia disponível no livreto “Historiadoras do sertão” (2001) da autoria de Luiz Hugo 

Guimarães, podemos perceber pela própria divisão, em dez páginas de “recortes de vida”, 

apenas uma, foi dedicada ao âmbito pessoal, pode-se alegar que sua intenção foi demosntrar 

a sua atuação no instituto e produção literaria, no entanto, podemos perceber os critérios que 

marcaram sua história.  

Percebemos com a biografia que foi responsável por construir uma memória 

específica, uma sertaneja que adentra os espaços de erudição na capital, que alcança um alto 

cargo administrativo, que conseguiu ter as suas obras reconhecidas e valorizadas.  

As próprias fotografias expostas ao final do livreto são de momentos solenes do 

instiituto e sempre rodeada por homens. Torna-se importante elencar isto, já que em quase 

115 anos de fundação dessa entidade cultural, esta foi a única mulher e sertaneja que chegou 

ao cargo administrativo mais alto. Essas seleções e escritos estão presentes também nos 

blogs locais, “Coisas de Cajazeiras” e “Coisas de amor”, que repetem a biografia construída 

sobre a mesma, desta forma, elecando os momentos públicos desta sertaneja.  

Assim, a partir do material acerca da mesma, ao leitor fica a missão de pensar em 

outras faces da Rosilda C., pesquisar e imaginar outros cenários de vivências, os desafios, 
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encontros, as lutas para realizar mudanças no instituto e a conciliação entre o público, sua 

administração de uma entidade cultural, e privada, que não foi chamada à memória.  

 

A memória é sempre transitória, notoriamente não confiável e passível de 

esquecimento; em suma, ela é humana e social. Dado que a memória 

pública está sujeita a mudanças - políticas, geracionais e individuais -, ela 

não pode ser armazenada para sempre, nem protegida em monumentos; 

[...] Se o sentido de tempo vivido está sendo renegociado nas nossas 

culturas de memória contemporâneas, não devemos esquecer de que o 

tempo não é apenas o passado, sua preservação e transmissão. (HUYSSEN, 

2000, p.37) 

 

Desta forma, percebemos quea história de vida de Rosilda C., nos escritos disponíveis 

seguem uma seleção de acontecimentos, quase uma predestinação. Pelo contexto histórico 

de sua época, podemos pensar em diversos cenários que fizeram ou não parte de seu 

cotidiano, seja por ter passado uma boa parte da sua vida na Ditadura militar ou os espaços 

marcadamente masculinos que frequentou. Percebemos que a memória é pautada em 

interesses que construíram esta mulher associada a uma entidade intelectual, mas sabemos 

que um sujeito não se resume a uma trajetória intelectaul, infelizmente não conhecemos às 

outras faces e subjetividades dessa mulher, não através da sua biografia. 

Ainda, ao voltarmos para esta mulher devemos perceber as próprias oportunidades 

que lhe foram oferecidas e construídas, suas escolhas e seu lugar social. Visto que, fazer 

parte de uma entidade marcada por reunir os intelectuais paraibanos, não era possível apenas 

por desejar estar entre eles. O que nos leva a pensar sobre seus contatos, amigos e 

afetividades que a perceberam e notaram suas obras.  

Desse modo, percebemos que a biografia sobre Rosilda Cartaxo é pautada em 

elementos que compõe uma memória atrelada a vivências de uma trajetória pública que se 

encontrou com a própria história do IHGP. 

 

ATUAÇÃO NO IHGP  
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As fotografias acima retratam alguns momentos vivenciados no IGHP e também fora 

desse espaço intelectual, sempre rodeada por membros do instituto, podemos aferir que o 

público e o privado dividiam cotidianamente suas relações afetivas, entre amigos que eram 

colegas de trabalho. 

 

O meio intelectual constitui, ao menos para seu núcleo central, um 

“pequeno mundo estreito”, onde os laços se atam, por exemplo, em torno 

da redação de uma revista ou do conselho editorial de uma editora. A 

linguagem comum homologou o termo “redes” para definir tais estruturas. 

Elas são mais difíceis de perceber do que parece. (SIRINELLI, 1996, 

p.248)  

 

O espaço de interação entre os intelectuais, principalmente no século XX na Paraíba, 

foi o IHGP que proprociou a circulação de ideias e escritos, que tão fortemente foram 

associados à vida de Rosilda Cartaxo. 

Tornou-se membro dessa entidade cultural em 1975, sendo indicada por Deusdedit 

Leitão, presidente do instituto naquela época. Abaixo apresentam-se as justificativas, 

segundo Luiz Hugo Guimarães que fizeram com esta adentrassse ao IHGP.  

 

Diante de suas atividades intelectuais, ora fazendo palestras, ora 

escrevendo nos jornais, ora publicando livros, Rosilda Cartaxo 

naturalmente haveria de ingressar no Instituto Histórico e Geográfico 

Paraibano, instituição cultural que despertava interesse aos intelectuais. 

(GUIMARÂES, 2001, p. 2) 
 

 

Percebemos que há um destaque para produção desenvolvida por ela, assim, 

podemos analisar que alguns critérios poderiam fazer parte da seleção para adesão dos 

Figura I: Arquivo do IHGP. Rosilda Cartaxo 

pronunciando seu discurso de posse no IHGP, 

1975. 

 

Figura II: Arquivo do IHGP. Rosilda Cartaxo 

com José Fernandes de Lima e Deusdedit Leitão, 

em visita a Mamanguape. S/d 
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membros, como escrever continuamente nos jornais que eram meios comunicativos 

importantes na divulgação de ideias e posicionamentos dessa rede intelectual.  

Passou por alguns cargos no instituto até chegar à presidência que foi de 1983 a 1986, 

participou de nove edições da revista do instituto e propôs para sua administração: 

 

[...] maior responsabilidade do IHGP nas comemorações do IV Centenário; 

manutenção de intercâmbio com as entidades culturais do Estado, 

nacionais e internacionais, visando acordos e convênios; execução dum 

calendário cultural 1984/86; firmar convênios com as Prefeituras 

Municipais para a pesquisa histórica dos municípios paraibanos e 

publicação das respectivas monografias; reexame do convênio com a 

UFPB para a publicação das Revistas do Instituto; defender a adoção do 

livro didático para as escolas do 1º e 2º graus escritos por professores 

paraíbanos (sic); convocação das lideranças políticas do Senado, Câmara 

Federal, Assembléia Legislativa e Câmaras Municipais para que, através 

de subvenção, constituam o orçamento do IHGP; abrir as portas do 

Instituto para a imprensa falada e escrita. (GUIMARÂES, 2001, p. 2) 

 

Desta forma, havia interesses em aproximar o instituto à população, tornando visível 

o trabalho desenvolvido no mesmo e a sua atuação, além das intenções de parcerias que 

promoveriam a divulgação de estudos. Também percebemos essa tentativa de divulgação 

pelo apoio a publicações e pesquisas. 

 Assim, em meio aos intelectuais e participando dessas vivências, Rosilda Cartaxo se 

construiu em erudição. Marcada por experiências, esteve além dessa entidade cultural. 

Percebemos seus desejos de tornar o instituto mais próximo às pessoas, participando de 

forma efetiva em eventos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A biografia surge como possibilidade, também, pela ausência de fontes ou não, tornando 

e possibilitando uma gama de outras referências e abordagens, por isso debruçar sobre esta 

exige ao historiador treinar o olhar e repensar a formar de elencar uma história de vida, 

percebendo o sujeito como marcado por vivências e escolhas que lhe permitiram aquela (as) 

história (as) e não outra. Assim, lidar com o sensível e elencar as Sensibilidades podem ser um 

caminho. 

Desta forma, nos deparamos com uma mulher que tem sua história de vida narrada por 

um forte vínculo com o IHGP, mas salientamos que Rosilda C. foi mais que presidente dessa 

entidade cultural, uma mulher marcada por vivências, escolhas, sonhos e afetividades que 
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estiveram correlacionadas entre o público e privado. Percebemos que nas linhas de sua biografia 

as seleções de uma memória estiveram e se mostram ativas.  

Portanto, ao realizar esta pesquisa nos deparamos com uma mulher que está além das 

linhas traçadas sobre ela, lidamos com histórias de uma vida que se mistura em muitos 

momentos com o próprio espaço de erudição e atuação, o IHGP.   
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IHGB: ÉTICA E O PAPEL DO HISTORIADOR 

 

Autor: Ledson Marcos Sousa da Silva238 

 

Orientador: Evandro Santos239 

 

RESUMO 

O presente trabalho aborda a ética como problema historiográfico, trilhando um caminho 

delimitado para extrairmos noções e problematizarmos questões que são vinculadas à figura do 

historiador no século XIX e início do XX. O objetivo envolve fazer um inventário moral da 

crítica e revisão histórica de homens letrados que buscavam escrever uma história da nação. A 

questão ética, em um prisma de perspectivas, como produção de conhecimento histórico, visa 

debates sobre muitas representações e narrativas da escrita do historiador. Seu discurso será 

verificado e historicizado para distinguirmos como ocorreram essas mudanças que nos levam à 

deontologia do seu ofício no contexto da produção científica do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB). O conceito de ética vai orientar o olhar sobre as fontes, os tomos da revista, 

mostrando quais caminhos traçados por estes sócios e pesquisadores. Com esse resgate da 

escrita histórica, nos interessa, também, ver onde os antigos possuem uma força de influência 

para os modernos letrados.  

Palavras-chave: ética; História da historiografia; moral; IHGB; 

 

ABSTRACT 

The present work deals with ethics as a historiographic problem, tracing a delimited path to 

extract notions and we will problematize questions that are linked to the figure of the historian 

in the nineteenth and early twentieth centuries. The objective is to make a moral inventory of 

the criticism and historical review of literate men who sought to write a history of the nation. 

The ethical question, from a prism of perspectives, as a production of historical knowledge, 

aims at debates about many representations and narratives of the historian's writing. His 

discourse will be verified and historicized to distinguish how these changes occurred that lead 

us to the deontology of his craft in the context of the scientific production of the Instituto 
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Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). The concept of ethics will guide the look at the 

sources, the volumes of the magazine, showing which paths are traced by these partners and 

researchers. With this rescue of historical writing, we are also interested in seeing where the 

ancients have a force of influence for modern scholars. 

Keywords: ethics; History of historiography; moral; IHGB; 

 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho buscamos compreender a dimensão ética no ofício do historiador 

brasileiro. Especificamente o que está inserido na historiografia do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro. Tendo em vista que ocorrem mudanças elementares na sociedade 

brasileira nos fins do século XIX, faz-se essencial atentar para o oficio desse letrado. Quais as 

mudanças? Que tipo de história ele produz? Qual é sua relação com a sociedade? Como ele 

opera junto com outros colegas? São essas questões que influenciam nossa pesquisa em um 

momento caloroso no órgão. Mas antes de esmiuçar a ideia de ética que operamos aqui, 

passemos a uma breve análise do Instituto. 

Impossível não reconhecer a tamanha importância do IHGB para o conhecimento 

historiográfico do Brasil. Aberto em finais de 1838, a Revista do Instituto dava início ao 

processo identitário da nação a partir dos estudos históricos e geográficos. Vários nomes de 

importância passaram pela cadeira presidencial do órgão, pessoas como José Feliciano 

Pinheiro, Cândido José de Araújo Viana, Olegário Herculano d'Aquino Castro, entre tantos 

outros. Abriram espaço para o diálogo e discussões de grande apreço pelo historiar da nação 

brasileira. 

Os primórdios do IHGB estão ligados ao projeto político nacional do Império. O intuito 

era dar sentido para uma grande comunidade nacional. O Estado recém-emancipado levantava 

prédios de valor para dar cores a identidade. Obras que vão além do Instituto como as faculdades 

de Direito, museus e bibliotecas. Essa trajetória fazia parte do movimento visto na Europa no 

que diz respeito às consolidações dos grandes Estados Nacionais, assim como respondia a 

criação de uma elite autônoma (SCHWARCZ, 1993: 32). O Instituto, em particular, estava 

encarregado de sintetizar os fragmentos territoriais e sociais para a “pátria mãe” através da 

história e geografia. Os caminhos percorridos foram vários. A começar pelo projeto de ofício 

daqueles pesquisadores que estavam prestes a erguer a historiografia vista como científica, 

aspecto de meados do século oitocentista. Fora isto, vale salientar que a figura do historiador 

não estava definida. 
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 Dessa forma, o trabalho no IHGB seria totalmente exposto na Revista, apresentando 

para os leitores, por mais que fossem poucos, a clareza de como era e seria realizada a história 

brasileira. No primeiro volume da revista temos declarações no Estatuto elencando os objetivos 

primários.  Esses objetivos, ações e planos tomados coletivamente, estruturavam uma espécie 

de código de ética entre os sócios. O Estatuto revela que era preciso “coligir e metodizar os 

documentos históricos e geográficos interessantes à história do Brasil” (BREVE NOTICIA, 

1839: 6). Não só isso, ainda publicá-los em serviço do conhecimento.  

Diferente de hoje, os limites de noções como regional, nacional, pátria, civilização 

ainda estavam desfocados. A ideia de Estado unificava de certa maneira todas essas referências 

ao pertencimento devido à estrutura vocabular estar em manutenção. Podemos enxergar esse 

jogo de palavras sempre variado ao longo dos primeiros volumes da revista.  

O hiato enorme que o Instituto tenta sobressair-se foi criado, principalmente, a partir da 

emancipação. Pois isto revelou fortes questões e impasses para os pesquisadores, vide 

problemas como censura por parte de Portugal ou as múltiplas ideias de projeto nacional. Jancsó 

e Paulo Pimenta exploram essa questão:  

(...) a instauração do Estado brasileiro se dá em meio à coexistência, no interior do 

que fora anteriormente a América portuguesa, de múltiplas identidades políticas, cada 

qual expressando trajetórias coletivas que, reconhecendo-se particularmente, balizam 

alternativas de seu futuro. Essas identidades políticas coletivas sintetizavam, cada 

qual á sua maneiras, o passado, o presente e o futuro das comunidades humanas em 

cujo interior eram engendradas, cujas organicidades expressavam e cujos futuros 

projetavam (JANCSÓ; PIMENTA, 2000: 131-2). 

 Neste sentido, existiam várias óticas sobre o quê e como seria a nação brasileira. O 

IHGB cerca essa multiplicidade sintetizando os caminhos e buscando origens para fundamentar 

os trabalhos pioneiros. Através da estrutura da Revista, percebemos como a averiguação era 

feita. Biografias, monografias, documentos transcritos, discursos de aniversário, sessões para 

discussão entre os sócios, muitas vezes, no momento do Império, acompanhada pela presença 

do Imperador D. Pedro II.  E neste último espaço, principalmente, identificamos que o diálogo 

remete a problemas essenciais sobre o ofício do historiador. Como as relações entre os autores 

são formadas dentro do Instituto? Como os sócios abordam as principais referências do trabalho 

historiográfico, estabelecem debates e pautas para o trabalho? É possível verificar os valores 

colocados na escrita através das narrativas? Essas questões vão nortear o objetivo do trabalho 

junto ao problema da ética. 

 

METODOLOGIA 



374 
 

A dimensão ética, que queremos esclarecer, é inflada por diversos elementos e noções 

esmiuçadas pelo trabalho dos letrados. O círculo desses homens de Estado promove um espaço 

de diálogo interessante a nós para então compreendermos como o jogo da produção 

historiográfica no Brasil pode ter sido realizado, e/ou as influências que tivera recebido. A ótica 

da ética permite ver questões relacionadas às preocupações deontológicas. Para não gerar 

confusões a respeito dessa explanação da dimensão abordada em relação ao ofício do 

historiador, vejamos que o termo ética é demasiado usado por correntes da sociologia, filosofia, 

e ganha variadas significações. Apropriamo-nos da definição atribuída por Paul Ricoeur em 

relacionar, dialogando com os historiadores, toda essa importância e participação que o 

pesquisador toma com uma “capacidade de se reconhecer como autor verdadeiro dos próprios 

atos” (RICOEUR, 2003: 591-5). Repensar o lugar de fala, olhar-se como contribuinte de um 

órgão, a qual está encarregado de atribuir identidade a uma nação em consolidação, é um 

comportamento puramente ético. 

As primeiras colocações dos sócios de certa maneira normatizaram o métier do letrado 

oitocentista brasileiro. Atribuiu-se carga moral nas atitudes e nos modos de escrita dos 

pesquisadores. Por moral seguimos as considerações de Sergio da Mata:  

Ela pode ser incialmente definida como um conjunto articulado de noções a respeito 

do que é certo e do que é errado, noções que servem de guias para a ação e se situam 

para além da satisfação de demandas ou desejos “imediatistas” do sujeito. Isso parece 

trivial, e de fato é, mas o que convém sublinhar, a partir dessa definição, é que quem 

fala em moral, fala em “programas para a ação”, portanto de normatividade e 

orientação (MATA, 2011: 63).  

Moral e discurso se relacionam de forma ambígua na Revista do IHGB. Para tratarmos 

disso, como assegura Paulo Knauss, se relacionarmos o tempo com moral, teremos, então, uma 

ótima ferramenta de pesquisa histórica para conseguir compreender de forma relevante o ofício 

histórico do historiador. Enfim, nesse quesito é importante deixar claro que a ética “permite 

chamar a atenção para a pluralidade dos sentidos da História como disciplina, 

desabsolutilizando-a e desnaturalizando-a” (KNAUSS, 2008: 146). 

Tendo esta visão, vale salientar o quanto a história do pensamento moral recai sobre o 

olhar que teremos nas fontes, pois é na diferença que saberemos os elementos que serão 

escalados. As diferenças são históricas. Elas demonstram uma ruptura entre uma linearidade. 

Contamos também com os regimes de historicidade, conceito atribuído por François Hartog, 

para trabalharmos as visões do tempo, como passado, presente e futuro são percebidas nas 

narrativas (HARTOG, 2014: 11-2). Dessa forma, este trabalho será estruturado com base em 

um “inventário moral da história, considerando que as diferenças morais demarcam os 
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contextos históricos da historiografia” (KNAUSS, 2008: 146). As diferenças abrem espaços 

para novos horizontes e olhares. Assim, é possibilitado enxergar características subjetivas 

desses importantes letrados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os primeiros discursos de Januário da Cunha Barbosa e do Marechal Cunha Matos 

oferecem uma orientação para os demais letrados. Abordam metodologia e pensamentos junto 

aos documentos. O projeto nacional de uma história do Brasil abrira as portas ao que podemos 

chamar de ética do civismo (KNAUSS, 2008: 144). Acentuava-se cada vez mais o sentido de 

progresso no tempo. O IHGB fincaria suas marcas na história do Brasil devido sua produção 

historiográfica. As falas geralmente apontam o progresso, rumo à posteridade.240 A história 

deixava cada vez mais seu antigo status como fonte de exemplos aos governantes para se tornar 

base de ensino e reconhecimento dos cidadãos. É visível esse processo no decorrer da Revista. 

Pautas como o ensino de história surgiam nas discussões. O parecer de Justiniano José da 

Rocha, em 1840, indicava exatamente isso, problemas no que diz respeito ao ensino devido à 

ausência de um bom compêndio da história do Brasil.241 Evidenciando bem que aquela 

instituição se preocupava de forma ambígua sobre a pesquisa e o ensino. 

As funções dos sócios ultrapassam as barreiras institucionais e chegam ao âmbito social. 

O letrado do Oitocentos deparou-se com indígenas e escravos por toda sociedade. E tendo em 

vista a construção de uma nação aos moldes das europeias, buscaram-se alternativas para 

trabalhar com tal aglomerado de culturas. Propôs então o bávaro Friedrich Von Martius no 

IHGB (1844), em seu texto Como se deve escrever a história do Brasil. 

Carl Friedrich Von Martius articula a visão do letrado no pesquisar sobre as populações, 

aqueles que formam os diferentes e grandes grupos de povos. Importante ressaltar que os 

princípios levantados sobre a forma de esquadrinhar a história - pela via dos indígenas, 

portugueses e as “relações” com os negros -, também demonstram um traço cronológico, 

segundo Temístocles Cézar (SANTOS, 2014: 65). Ora, o trabalho do bávaro, ganhador do 

prêmio do Instituto de como se escrever a história, seria visto ordenando e guiando a 

                                                           
240 Durante uma parcela significativa, a ideia do progresso estará bem presente nas falas dos sócios. Vide: 

PINHEIRO, José Feliciano. 24° Sessão, em 22 de outubro de 1839. In: RIHGB. Tomo I, 1839. p. 281. 
241 O parecer de Justiniano Rocha aborda um impasse alto para os letrados naquele momento. Formava-se um 

caminho de duas mãos: o estabelecimento de uma identidade para o Império e a consolidação da história como 

processo. Ver o caso de Justiniano Rocha em: 32° Sessão em 11 de janeiro de 1840. In: RIHGB. Tomo II, 1840. 

p. 149. 
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historiografia. A partir disso, a escrita da história provinda do IHGB poderia ganhar forte 

influência e, sobretudo, a visão dos naturalistas. 

Ao passo que discutimos como o texto de Martius foi o vencedor, fica mais claro como 

essa escrita seguiu dali em diante.  O bávaro renovava as perspectivas cívicas aos leitores. A 

primeira década do Instituto começa aguerrida nesse traço, com bastante produção e dedicação. 

Mas isso não deixava o campo da história isolado de mudanças. Os acontecimentos possuem 

um caráter essencial de mudar os rumos da sociedade em curto ou longo prazo. A história está 

repleta disso. Afinal, as representações do passado se relacionam com o presente e ganham forte 

destaque no âmbito político (KNAUSS, 2008: 145). Portanto, podemos defender a 

pressuposição de que o âmbito social e a história se incluem de maneira promíscua.  

O pesquisador do IHGB está firme sobre a ética da convicção e da responsabilidade. A 

responsabilidade é uma característica, na verdade, intrínseca ao historiar. O que se procurava 

realizar no IHGB era dar sentido a identidade brasileira, trazendo de volta os elementos 

constituintes da jovem “pátria mãe” dispersos no passado.  Sobre isto, Franklin Távora 

discursava de maneira clara, que o “Instituto não tem, pois, que chorar: a sua tarefa é regozijar-

se, é ufanar-se, recompondo fisionomias, onde destaca o relevo da vida, e que a glória ilumina” 

(TÁVORA, 1881: 451-2). Esse tipo de afirmação revela o quão complicado estava a situação 

do instituto frente aos desafios da produção histórica, no entanto ainda podia abraçar a 

oportunidade de participar nessa campanha. 

O letrado, carregado de experiências e expectativas, não deixa de utilizar como 

ferramenta retórica o antigo topos da historia magistra vitae, mas o tempo não se configura 

como antes, como era pensado até o século XVIII, podendo ser previsto através da história. O 

que pode ser chamado de modernidade estilhaçou aos poucos esse auxílio ciceroniano 

(KOSELLECK, 2006: 29-35).  

 Com efeito, os fatos carregam um teor moral para aqueles que o procuram futuramente. 

Isso não se trata da historia magistra vitae, mas sim do peso levado à subjetividade dos sujeitos 

que se atentam para a história. Como atenta Paul Ricoeur no conhecido Tempo e Narrativa, o 

leitor revê as experiências deixadas pelo autor em sua escrita (NICOLAZZI, 2003: 63). Mas 

não somente a escrita sobre um fato, os próprios acontecimentos no momento no seu contexto 

presente alertam os indivíduos e coletivos, deixando pré-estabelecido alterações no imaginário 

coletivo e nas críticas. Hannah Arendt analisando a Segunda Guerra Mundial e seus resultados, 

já anunciava que compreender os eventos era de suma importância para o presente; não se 
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precisa entender tudo como exemplos, mas sim numa categoria de questões de reflexão para 

um melhor convívio e estudos sobre a história (SERRA; SILVA, 2003: 110). 

 As biografias do IHGB de certa forma demonstraram tratar este tipo de trilha. Por mais 

que a presença da retórica ciceroniana estivesse presente, as biografias nos permite aprender 

bastante com os outros a partir da compreensão de suas vidas. 

 A partir da década de 1880, enxergamos mudanças estruturais na concepção de escrita 

desses letrados. Depois da referida década são comuns os comentários e passagens da grandeza 

não só do Imperador como protetor, mas também do IHGB e seus respectivos sócios. A prova 

disso são as biografias feitas sobre os próprios membros, dedicações, saudações no final da 

Revista, bustos inaugurados etc. Isso ocorre pelo costume do Instituto em honrar aqueles que 

fazem o “bem pela nação”. Os homens que dedicarem seu tempo, trabalho, esforços, estão na 

verdade aumentando seu reconhecimento nacional.242 Tal era o esforço em comum dos 

consócios. As várias menções aos consócios já estruturavam o que parece ser um auxílio 

retórico. 

Não só a imagem do membro do Instituto, mais que isso, os métodos e a segurança na 

pesquisa também se elevaram. Os letrados articulavam ir mais adiante e melhorar a produção 

historiográfica realizada até então. Franklin Távora em seus discursos deixava claro o quão 

surpreendente era ver as correções na história do Brasil surgindo todos os dias para os 

historiadores (TÁVORA, 1881: 457). A honestidade fazia parte do ethos científico desses 

homens. A verdade era a arma principal. E ela é obtida através da crítica documental. Esse 

aspecto positivo fortemente impregnado no trabalho dos letrados perpassa significativa parte 

dos discursos. Se algo precisava sempre estar afiadíssima era a crítica dos membros do IHGB. 

O documento é a instância máxima que promove todo o trabalho. Sem ele nada vai à frente. 

Esse quesito sempre requerido faz parte da historiografia moderna provinda da tradição erudita 

e antiquária do século XVIII (ARAÚJO, 2008: 144).  

Uma segunda característica que demonstra alternância é a visão de povo dos letrados. O 

surgimento desse novo singular-coletivo demonstra os alcances obtidos na escrita da história. 

Se no início o foco era uma busca incessante do passado longínquo, principalmente após a 

década de 1880 grupos e culturas vão adentrar no discurso dos letrados. Na França, Augustin 

Thierry já havia destacado para a população ser a alma da história. Diferentes povos deveriam 

se ver na história nacional, pois ela constitui o patrimônio moral de cada geração 

                                                           
242  Exemplos desse tipo de discussão, conferir: Sessão em 15 de julho de 1911. In: RIHGB. Tomo 74-2, 1911. p, 

521. 
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(GUIMARÃES, 2002: 189-190). Todavia, no caso da historiografia brasileira, esse termo 

ganhará o peso não só de objeto de estudo, mas também como um legitimador de discurso 

(TURIN, 2009: 20). 

De 1870 a 1880, o horizonte para o Império começa a mudar de matiz. Momentos como 

a declaração do Manifesto Republicano (1870), a criação do Partido Republicano Paulista 

(1873), Lei do Ventre Livre (1871), entre outros marcos podem ser um ponto referencial da 

mudança crítica dos sócios. Nesta década, as mudanças no cenário político demandaram um 

novo caminho para representações sociais. As modificações são essenciais no que diz respeito 

à sociedade, pois o indivíduo deve estar atento às condições de sua relação com os outros e 

consigo mesmo (SERRA; SILVA, 2003: 109-110).  

Aos poucos palavras como democracia ganhavam novo enfoque, abrindo dessa forma 

margem para novos aspectos representacionais da população. Alfredo Nascimento Silva, em 

seu texto Um átomo da História Pátria, demonstra a chegada dessa nova etapa da escrita. Para 

ele, o “século XIX foi saudado em sua alvorada com os primeiros cantos da liberdade; ele é o 

século das luzes por ter sido o século do povo, que sempre fez muito, mas que só agora faz tudo 

porque só agora é senhor” (SILVA, 1892: 104). O título do artigo muito característico remete 

a ideia de que a história precisa abranger mais se ela quer um trabalho conciso e articuloso. É 

preciso se aprofundar no que diz respeito a quem compõe a sociedade. 

 Como citamos acima, atribuía-se uma carga moral em muitos discursos. Por mais que 

haja tendência em separar o âmbito religioso do filosófico, os letrados atrelavam esse discurso 

de forma ambígua, dando a entender a faceta religiosa também como filosófica.  

 Sobre este último ponto da questão, é de extrema importância salientarmos o trabalho 

de Sérgio da Mata (2011), onde ele busca trazer o substrato moral da comunicação em seus 

caminhos estreitos com a historiografia. Este historiador nos mostra a perda da normatização 

religiosa da escrita com a chegada da modernidade. Não obstante, os princípios orientadores da 

ação ainda permanecem atrelados às narrativas. O caso do IHGB explicita tal característica. 

 A linguagem e/ou comunicação expressam caráter moral, seja através de histórias, 

sermões, parábolas e provérbios. As afirmações geralmente revelam este lado. Isto acontece, 

pois somos formados por narrativas e histórias. Por exemplo, o Ocidente tem em suas bases a 

narrativa cristã. E se pela linguagem podemos constatar presença dessas orientações de norma, 

vejamos que no IHGB ela torna-se patrimônio comum dos sócios, alterando conforme as 

décadas. No caso de alguns membros, as narrativas se expressam com argumentos totalmente 

religiosos, afinal o catolicismo era religião predominante (além de ser oficial enquanto 
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Império). A presença desse tipo de discurso é no mínimo esperada. Todavia, foquemos nas 

formas indiretas dessas normatizações. Padre Belarmino Souza deixava claro no IHGB em sua 

primeira fala: “Seja qual a for a formula adotada, o historiador de um país pode ser um moralista 

que educa, um clínico que cura, um engenheiro que trabalha, um jurisconsulto que dita as leis 

(SOUZA, 1896: 288).” 

Elemento funcional, como encontrado na citação de Souza, é a autonomia perante a 

sociedade atribuída ao historiador. Essa responsabilidade é no mínimo direta sobre nosso 

entendimento de ética. A significação social demandava participação na fala dos historiadores, 

ela é um dos cominhos para se chegar ao “sentimento moral”, que Tristão Araripe destacava 

(ARARIPE, 1895). Essas características antes de tudo diferenciavam os modernos dos antigos 

(idem, p. 264). Ser historiador significava, portanto, relacionar a verdade com moral, 

procurando uma gênese do passado histórico brasileiro, e com maior precisão a partir da 

chegada da República. Após 1889, muitas dúvidas surgem. Mas o que fazer após isso, e como 

a produção histórica tomaria rumo, já estava encaminhada. Em razão que, impreterivelmente, 

as máximas da moral e povo seriam presentes a todo o momento. Mas o “futuro historiador do 

Brasil”, como destaca o Conselheiro Araripe, deve nortear a população. O profissional da 

História é aquele que com sua moral tange as margens da sociabilidade nacional. Explicando 

de onde veio o “glorioso povo” (Idem, p. 289). Os letrados brasileiros levariam esse tom de 

louvor para o Dezenove. Mas muitos outros problemas colocariam a História em xeque.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa pesquisa acerca dos volumes revelou uma chave de debate muito característica 

dos estudos sobre ética: o comportamento e a relação de determinado profissional para com a 

sociedade e consigo mesmo. O historiador do IHGB constituía-se aos poucos. A narrativa e as 

discussões na Revista trimensal do IHGB permitiu que esses elementos e noções ficassem 

explícitos. Ao abordar as questões éticas estamos discutindo, sem dúvidas, os usos da história. 

Na intenção de averiguar noções que expressam a dimensão ética do historiador, na 

mudança Império-República, acerca do IHGB, apontamos a moral e povo como elementos 

relevantes ao papel do historiador, no definido recorte. Ambos os elementos carregam a escrita 

dessa figura de autonomia e constituem um ethos cada vez mais complexo e discutível no 

âmbito da historiografia brasileira. Rodeados de deveres, pautas sobre nação, províncias, e, já 

na República, Estados, remetendo como e o porquê de agir sobre determinada forma, os 
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historiadores brasileiros moldavam-se tendo em vista um passado dificultoso e olhando para 

um horizonte onde a História se concretizava junto com a nação. A necessidade, como vista, do 

“sentimento moral” advertido por vários letrados é fruto do momento sem perspectivas, confuso 

e estranho que se abria nas décadas da alteração para República.  
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NARRATIVA ORAL E MICRO-HISTÓRIA NO NORTE PARANAENSE 

Marcia Regina de Oliveira Lupion243 

 
Todas as Águas aqui tinham escola. Chegou uma época que aqui 

em Lobato tinha quinze mil habitantes. Então teve época que tinha 

escola em quase todas as Águas. 

 

Alice Cafofo, professora aposentada. 

 

RESUMO:  

Discorrer sobre como o uso da abordagem micro-histórica e a construção de fontes orais 

possibilitou a escrita de uma narrativa histórica na qual as Águas, tanto em seu sentido 

geográfico quanto social, permitiram conhecer traços da consolidação do sistema capitalista na 

região norte paranaense. 

Palavras-chave: Lobato; Águas; Micro-história; Fontes Orais. 

 

ABSTRACT:  

Discuss about how the use of the microhistorical approach and the construction of oral sources 

allowed the writitng of a historical narrative in which the waters, in geographic and social sense, 

allowed the knowledgement of capitalista system consolidation traces in Northern Paraná. 

Keywords: Lobato: Waters: Micro-history; Oral Sources. 

1. A citação que introduz este artigo é parte do depoimento da professora aposentada Alice 

Cafofo, moradora do munícipio de Lobato desde os primeiros anos de sua fundação. Ao citar 

as “Águas”, Alice nos transporta para um espaço que se revelou mais do que um acidente 

geográfico ou um marco para demarcação de propriedades rurais. Para os lobatenses como 

Alice, as Águas encerram um sentido social por significarem a vivência cotidiana de homens e 

                                                           
243 Doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Maringá-PR. E-mail: 

mrolupion2@gmail.com. 
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mulheres que se deslocaram para o município em meados do século XX com o objetivo de lá 

viverem e prosperarem em meio ao estabelecimento efetivo do sistema capitalista na região. 

As experiências cotidianas vividas pelos moradores das Águas e que resultaram numa 

dissertação de mestrado defendida em 2004, foram organizadas por meio de um exaustivo 

trabalho com as fontes, abordagem pertinente a “microstoria” italiana e que se mostrou 

extremamente profícua para levantamentos de História Regional. A pesquisa revelou que na 

maior parte do tempo a vida dos migrantes e imigrantes de várias regiões do país e do mundo 

que se estabeleceram sobretudo nos primeiros vinte e cinco de Lobato foi marcada por um 

constante recomeçar; por uma série de tentativas que levava os moradores das Águas a viverem 

num eterno clima de insegurança e incerteza que os induzia a estarem sempre criando e 

recriando seu espaço social, emocional e econômico. Este artigo se propõe discorrer sobre como 

a partir dos pressupostos da abordagem da micro-história sobre as fontes, principalmente as 

orais, foi possível reconhecer no termo “Águas” para além sua característica geográfica e 

inscrevê-lo como um espaço social e historicamente construído cuja relevância é dada 

sobretudo pelos memorialistas que participaram da pesquisa. 

 Para a construção da narrativa sobre a sociedade das “Águas” foi essencial o acesso 

irrestrito a documentos institucionais da Prefeitura, da Secretaria de Educação, da Igreja 

católica local e do Posto policial assim como a documentos da CMNP, Companhia 

Melhoramentos Norte do Paraná, empresa que comprou e negociou grande parte do norte 

paranaense. Além de acervos pessoais dos moradores de Lobato como fotografias foi construído 

um acervo com quinze entrevistas coletadas entre os primeiros moradores do município. Vídeos 

e mapas, inclusive mapas por satélite, foram amplamente disponibilizados pela comunidade 

que viu na pesquisa a possibilidade de escrita de um livro sobre a história do munícipio. Fato 

que foi levado a cabo em 2008 quando a prefeitura, por meio da Lei Rouanet, tornou isso 

possível quando transformou a dissertação de mestrado defendida em 2004 em um livro. 

2. No contato com essa extensa documentação um fato começou a chamar a atenção. A 

denominação Águas dada pelos moradores quando se referiam à zona rural e à vida social lá 

vivenciada era um termo por nós desconhecido e, ao inquirirmos os moradores fomos 

informados de que os rios e riachos existentes no município eram nominados e que cada Água 

representava mais do que um acidente geográfico e sim uma comunidade formada por seus 

moradores e as sociabilidades ali praticadas. Seguindo essa trama presente nas fontes no que 

tange às Águas, verificou-se a possiblidade de utilizar a abordagem microanalítica para 
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reconstruir as vivências individuais e coletivas praticadas naqueles espaços considerando o que 

conceitua o antropólogo Alban Bensa sobre o uso da micro-história e sua relação com o 

contexto: 

A análise, de início desenvolvida no nível da situação mais singularizada no 

tempo e no espaço, solicita a seguir quadros explicativos menos diretamente 

extraídos do acontecimento; esses quadros são apreendidos como patamares 

sucessivos que contêm e trabalham as realidades infinitas. A micro-história 

não rejeita, portanto, a história geral, mas introduz a ela, tomando o cuidado 

de distinguir os níveis de interpretação: o da situação vivida pelos atores, o 

das imagens e símbolos que eles acionam, conscientemente ou não, para se 

explicar e se justificar, o das contradições históricas da existência dessas 

pessoas na época em que seus discursos e seus comportamentos foram 

observados (BENSA, 1998. p. 45). 

 O número expressivo de fontes e a abordagem microanalítica revelaram que em 

conjunto com as sociabilidades praticadas pelos moradores e frequentadores da zona rural, a 

construção de espaços coletivos como vendas, capelas, açougues, escolas e campos de futebol 

demonstrava uma vivência e organização social existente em núcleos formados nas Águas e 

grandes fazendas de Lobato. Vivência essa que, ao se desenvolver, trouxe consigo não somente 

a implantação do sistema capitalista baseado na pequena propriedade na região Norte do Estado 

do Paraná, mas que também e principalmente, milhares de pessoas esperançosas de uma vida 

justa e digna para si e seus familiares, mas, cuja realidade mostrou-se extremamente difícil para 

alguns dos moradores como veremos mais à frente. 

3. Lobato foi fundado pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná em 1948 sob a égide 

da produção cafeeira na região e, assim como uma grande parte de municípios fundados pela 

CMNP seguiu o plano urbanístico daquela empresa para demarcar as propriedades rurais e o 

espaço urbano municipal. Nesse plano a empresa utilizava as aguadas, ou riachos e os 

espigões244 existentes nos territórios como limites para proceder à demarcação das propriedades 

rurais: 

A zona rural foi colonizada pela Companhia dividida em pequenos lotes, de 

área variável, demarcados de tal maneira a incluírem todos eles uma parte de 

baixada e uma de espigões. Contam, ainda, com água corrente e acesso por 

estrada de rodagem. [...] O batismo das águas encontradas ficava a cargo do 

Departamento de Topografia, que para a escolha dos nomes aproveitou o 

                                                           
244 Para os fins aqui pretendidos, é importante esclarecer que o termo Espigão, segundo o Dicionário Aurélio, 

significa “pico de serra, monte ou rochedo” [FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da 

língua portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993]. Assim, quando a palavra espigão for utilizada 

durante o texto estará explicitando a parte elevada de um relevo que tem na parte baixa um córrego ou rio, ou 

seja, a parte interfluvial. 
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dicionário guarani, a relação de acidentes geográficos dos países de onde 

vinham os imigrantes (Espanha, Portugal, Itália), bem como os nomes de 

santos, de marcas de cigarro, de quadros de futebol, ou mesmo de namoradas 

e esposas dos agrimensores. Somente os nomes dos rios e ribeirões constantes 

das escrituras primitivas não foram alterados (CMNP, 1977. p. 125). 

 Não se pode, contudo, dizer que a ideia de demarcar propriedades tendo as aguadas 

como limite tenha sido originalmente criada pela CMNP. Ruy Christovam Wachowicz, ao 

discorrer sobre o povoamento dos vales do Itararé e o rio das Cinzas, traz uma importante 

discussão sobre como as águas existentes nesses vales serviram de limite para a demarcação de 

posses de propriedades entre os tropeiros mineiros e proprietários de terra em meados do século 

XIX no norte paranaense. 

Os mineiros do Norte Pioneiro não faziam posse em qualquer lugar. Para eles uma 

posse deveria equivaler a uma água. Quem fazia a posse, procurava a cabeceira de 

um riacho. Instalado na cabeceira é dono da água e do terreno que a acompanha 

até o fim. Esta posse ou água terminava quando este riacho desaguava num rio maior 

(WACHOWICZ, 1987. p. 81 (Grifo do autor)). 

 Wachowicz estende ainda mais essa discussão introduzindo o sentido de limite de posse 

– enquanto propriedade particular – às águas. No caso do povoamento do Valuto, ocorrido de 

forma sistemática principalmente em fins da primeira metade do século XIX, quando foram 

efetuadas as primeiras incursões em terra paranaenses com o objetivo de tomar posse desses 

territórios considerados devolutos ou que outrora fizeram parte do fracassado sistema de 

sesmarias, como não havia forma de medir o tamanho da posse, “os possiantes combinavam: 

aqui é meu, ali é de fulano” (WACHOWICZ, 1987. p. 81) e as águas, ou rios, eram o meio 

natural utilizado para estabelecer então onde começava e onde terminava os direitos de uma 

posse. 

 Ou seja, o sentido de posse de uma propriedade a partir das águas não é originalmente 

uma ideia desenvolvida pela CMNP. Em outros momentos, o uso das aguadas para delimitar 

uma propriedade e a posse da mesma já vinha sendo utilizado por outros empreendedores menos 

organizados, como foi o caso dos tropeiros mineiros e proprietários de terras que se 

estabeleceram no Norte do Paraná. O que diferencia a forma de posse empreendida pelos 

tropeiros e proprietários do final do século XIX no Norte do Paraná e a CMNP, é que a segunda 

negociava a posse dos lotes sob pagamento imediato ou parcelado. Já no século XIX, os 

possiantes, ou seja, aqueles que se apossavam de uma determinada área considerada devoluta, 

se tornavam proprietários de grandes extensões de terra diretamente no trato com a região em 

que haviam decidido se estabelecer.  
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 Em alguns casos, as áreas eram ocupadas por populações indígenas que delas eram 

expulsas pelos possiantes por não serem consideradas proprietárias das terras em que viviam. 

Geralmente, eram áreas conhecidas como territórios devolutos, isto é, locais em que se queria 

fazer crer como desabitados e cobertos por extensa mata virgem. Outra diferença é que 

enquanto no Norte Velho uma aguada delimitava uma posse desde a nascente até o encontro 

com outra aguada, no caso da CMNP, a aguada era dividida em várias propriedades entre cinco 

e quinze alqueires. Ou seja, servia de limite para várias posses e, em termos sociais, 

possibilitava um contato mais flexível entre seus moradores245.  

 Fato constatado quando em trabalho de campo verificou-se a existência de residências 

construídas num raio entre vinte e duzentos metros de distância dos rios. Distância que 

facilitaria a construção de poços e o uso utilitário da água corrente. Ou ainda, construções 

coletivas, como escolas, vendas, campos de futebol e capelinhas, que se localizavam na parte 

alta do espigão e contavam ainda com um poço e instalações sanitárias para suprir as 

necessidades daqueles que frequentavam esses locais. 

 De volta à questão da posse enquanto direito de propriedade sobre a terra, Wachowicz 

lembra que desde a Independência até 1850 as propriedades eram adquiridas através da compra 

de terras tituladas que outrora haviam sido sesmarias ou pela formação de posses a partir de 

terras devolutas. No início da década de 40 no século XIX então, estiveram em discussão nos 

meios governamentais, pautas sobre o sistema fundiário brasileiro, fato que teria levado 

tropeiros mineiros e proprietários a iniciarem a tomada de posses nos vales do Itararé e do rio 

das Cinzas, divisa entre Paraná e São Paulo, região por eles conhecida pelo trabalho 

desenvolvido com os animais trazidos do extremo sul do país por serem essas áreas 

consideradas, como já foi dito, terras devolutas e portanto, passíveis de serem adquiridas através 

do direito de posse e não da compra (WACHOWCZ, 1980, p. 80). 

 Então, os tropeiros passam a se estabelecer na região que ficou conhecida como Norte 

Velho antes que as discussões sobre o sistema fundiário brasileiro titulassem as terras chamadas 

                                                           
245 Para uma discussão mais profunda sobre os grupos indígenas que habitavam o norte do Paraná ver: MOTA, 

Lucio Tadeu; NOELLI, Francisco Silva. Exploração e guerra de conquista dos territórios indígenas nos vales dos 

rios Tibagi, Ivaí e Piquiri. In: DIAS, Reginaldo Benedito; ROLLO GONÇALVES, José Henrique (Org.). Maringá 

e o Norte do Paraná: estudos de história regional. Maringá: EDUEM, 1999. p. 21-50; NOELLI, Francisco Silva; 

MOTA, Lucio Tadeu. A pré-história da região onde se encontra Maringá, Paraná. In:  DIAS, Reginaldo Benedito; 

ROLLO GONÇALVES, José Henrique (Orgs).  Maringá e o Norte do Paraná: estudos de história regional. 

Maringá: EDUEM, 1999. p. 5-19. 
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devolutas e dessa forma somente através da compra é que se alcançaria a posse de determinado 

pedaço de terra. Prática que foi diferenciado com o passar dos anos e, já em 1848 Wachowicz 

(1987, p. 80) registra possiantes negociando suas terras em termos monetários com prováveis 

interessados antes mesmo da lei de 1850. 

 Quase cem anos depois, os compradores de lotes em Lobato já estavam inseridos em 

leis capitalistas de propriedade fundiária, e, foi somente através da compra que puderam 

adquirir suas propriedades. Todo um processo intermediado pela CMNP, empresa que adquiriu 

546.780 alqueires –1.321.499ha/13.166Km2 - de terras no Norte paranaense (LUZ, 1980. p. 

125) e que projetou o município de Lobato. Ou seja, o uso de aguadas como limites geográficos 

para a demarcação de uma posse é uma prática que acompanha o sistema fundiário brasileiro 

desde meados do século XIX e cuja continuidade foi dada pela CMNP. 

3. Num mapa da CMNP, datado de onze de agosto de 1956, no qual consta a divisão dos lotes 

rurais e do perímetro urbano de Lobato, foram registradas pelos topógrafos vinte e uma aguadas 

de tamanhos diferentes dentro dos limites da Companhia, incluindo entre elas parte do rio 

Pirapó, um dos maiores rios do Paraná. Do total das aguadas registradas no mapa nem todas se 

tornaram base para o recorte de propriedades, e, pelo mapa, verificou-se que a CMNP utilizou 

os córregos de maior porte como base para os loteamentos. Nesse mapa da CMNP não se 

encontra a designação Águas como referência aos rios existentes mas sim Córregos. 

 Em mapas com datações posteriores, é possível verificar diferenças em relação ao mapa 

da CMNP como é o caso do mapa elaborado pelo governo do Estado do Paraná em dezembro 

de 1981 onde somente algumas aguadas são nomeadas e, são desconhecidos os critérios 

seguidos para tal elaboração, todavia, como se trata de um mapa rodoviário, infere-se que não 

havia importância em detalhar exaustivamente as divisões internas relativas à hidrografia 

municipal. Como é um mapa em que se pode visualizar todo o município, foi possível localizar 

outras aguadas e propriedades existentes no território que não estão contempladas no mapa da 

CMNP de 1956 por se encontrarem fora dos domínios daquela empresa privada. As 

contribuições do mapa de 1981 foram: o acréscimo de mais doze aguadas além das citadas pelo 

mapa da Companhia; a mudança no nome de um dos córregos; o não detalhamento dos córregos 

afluentes das aguadas; a existência de quatro fazendas que juntas ocupavam todo o extremo 

Norte do município, sendo elas, em tamanho decrescente: Fazenda da Barra, Fazenda Remanso, 

Três Marias e Nossa Senhora do Rosário, todas negociadas pelo Estado. 
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 Um depoimento viria detalhar ainda mais a questão relativa a essas quatro fazendas. 

Segundo o senhor Manoel Batista de Freitas, que chegou em Lobato em 1950 e trabalhou como 

empreiteiro na maior parte dessas fazendas, antes de terem sido divididas em quatro partes, 

essas fazendas constituíam, no início da ocupação, uma só fazenda que era denominada fazenda 

Remanso. Seu Manoel inicia assim suas lembranças sobre a Fazenda Remanso: 

Eu cortei muita madeira lá. Eram quatro donos. Que era uma sociedade, o 

chefe mesmo era o Antonio Ferraz. Era o Antonio, tinha o Celso, tinha o “Io” 

e tinha o outro que eu não estou lembrado o nome dele. Sei que hoje é a 

fazenda Três Marias que aí cortaram. Era uma fazenda só de 4700 alqueires; 

quando começou aquele negócio do INCRA, eles foram e cortaram a fazenda 

em quatro partes. Ficou uma parte para seu Celso que é a Remanso antiga, e a 

Da Barra, que é aquela que beira o rio e chega lá na ponte. Aí ficou a fazenda 

da Barra para o Antonio Ferraz, a Remanso para o seu Celso, as Três Marias 

ficou com a três irmãs que eles tinham, e a outra que eu esqueço o nome, a 

Rosário ficou com o “Io”.  

 Nessa visualização panorâmica do município foi possível verificar o já exposto acerca 

do plano urbanístico da CMNP ou seja, que nas áreas comercializadas pelo Estado houve um 

predomínio de grandes propriedades e que ocuparam aproximadamente um terço do total do 

território de Lobato, enquanto que nas áreas negociadas pela CMNP o destaque ficou com as  

pequenas e médias propriedades .  

 Também foi possível encontrar referências visuais sobre as Águas no relatório elaborado 

pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano-SEDU (PARANÁ, 1996) sobre o uso e 

ocupação do solo urbano em Lobato no ano de 1996 cujo objetivo foi promover um 

levantamento sobre a forma como estava sendo utilizado o solo urbano municipal e também, 

executar ações específicas sobre a realidade existente de acordo com o dispositivo 

governamental que propõe que, cidades com número inferior a vinte mil habitantes, devem 

receber assistência de órgãos estaduais para elaboração de normas que garantam a função social 

do solo urbano. 

 Neste relatório, encontram-se mapas que ilustram a situação atual do município como a 

rede de esgoto sanitário e o abastecimento de água. De forma particular, chamou a atenção o 

mapa do Sistema Viário do município datado de 1980, por apresentar as aguadas em suas duas 

formas de denominação, ou seja, como Córregos e como Águas e no qual foi possível verificar 

a localização de duas aguadas ainda não especificadas nos documentos anteriores e também 

introduziu um novo elemento não observado em outras fontes: o nome das estradas formadas a 

partir dos espigões e que levam, em alguns casos, o próprio nome da aguada.  
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 Vários detalhes técnicos sobre as Águas de Lobato foram surgindo através 

principalmente do trabalho de campo desenvolvido no município e da documentação 

cartográfica acima analisada. Nessa documentação a quantidade de aguadas se transforma de 

acordo com uso para o qual foi confeccionado o mapa, ao todo, porém, a soma de aguadas em 

Lobato foi de trinta e quatro, sendo que quinze desse total não estão nomeadas nos mapas e ao 

menos foram lembradas nos depoimentos ou em outros documentos utilizados para a pesquisa. 

Em sua maioria, essas quinze aguadas se localizam dentro de grandes propriedades, quase 

sempre fazendas, e não desenvolveram vida social cuja base espacial tenha sido construída a 

partir da própria aguada. Fato decisivo para a pesquisa por demonstrar que o que valorizava 

uma Água não era seu aspecto geográfico, e sim, a vida social ali desenvolvida. 

4. O levantamento minucioso dos aspectos geográficos das Águas de Lobato ilustrou e 

introduziu a questão da constituição espacial lá ocorrida. Numa escala mais ampla, essa ação 

transformadora empreendida por sujeitos plurais – homens e mulheres, com ou sem posses 

materiais, trabalhadores esporádicos, profissionais autônomos, grandes e pequenos lavradores 

e lavradoras, empresas colonizadoras, governo, especuladores imobiliários, madeireiras, 

comerciantes, transportadoras - nas Águas de Lobato, simboliza as formas como se deu o 

processo de constituição de uma sociedade no Norte do Paraná a partir sobretudo dos anos 50 

do século XX.  

 Daí o fato de considerar a organização sócio-espacial empreendida pelos moradores das 

Águas como uma categoria social. Historicamente situadas no tempo e no espaço, a ação 

transformadora desempenhada por aqueles que migraram para Lobato foi o que sustentou o 

redimensionamento de um conceito geográfico para um conceito histórico-social amparado 

sobretudo pelo uso popular que os moradores consagraram para o termo. Pois, foram os 

moradores que, em conversas informais discorreram sobre a vida que existiu nas Águas e sobre 

a importância das escolinhas, vendas, capelas e campos de futebol para o convívio social 

naqueles espaços. Para eles, as Águas são consideradas não só como limite de propriedades ou 

como parte da geografia da zona rural, mas também, como o conjunto de atividades sociais 

coletivas na qual a vida humana se desenvolvia plenamente.  

 Resulta portanto, que o significado da palavra Águas está ligado essencialmente ao 

aspecto social que a memória lobatense remete ao termo. Sócio-historicamente o termo Águas 

encerra o sentido de um espaço social em cujo interior teria vivido uma sociedade em constante 
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transformação e construção desse próprio espaço, um momento histórico recordado sobretudo 

pela quantidade de pessoas, famílias em sua maioria, que tentaram se estabelecer na emergente 

sociedade das Águas.  Assim, como em princípio o termo Águas remetia a acidente geográfico 

e, para os fins da pesquisa ele sustentou uma característica social eminente, a condensação de 

ambos os significados – geográfico-histórico e social – para o termo, se pautou principalmente 

sobre o caráter social que o uso da palavra Águas representa para na tradição popular dos 

moradores.  

 Foi, pois, com vistas a um conceito plural que as “Águas” de Lobato se transformaram 

em objeto de especulação histórica e, para transformá-lo num conceito histórico-social, cujo 

significado correspondesse à diversidade de ordenações sócio-espaciais que os seres humanos 

são capazes de empreender no contato com o ambiente, considerou-se com base no trabalho de 

Janaína Amado (1990, p. 8), que toda organização espacial empreendida pelos seres humanos 

sempre se constitui numa categoria social. Considerou-se, que são os homens que, em contato 

com o meio que os cerca, seja ele natural ou social, transformam e são transformados de acordo 

com interesses e significados que só podem, e devem ser compreendidos, dentro da perspectiva 

temporal e espacial em que a organização se deu. Dessa forma, a ampliação do conceito Águas 

para uma categoria também social não foi somente uma construção acadêmica e sim, a 

utilização de uma denominação que se encontra inscrita na prática humana que busca, nos 

acidentes geográficos, espaços para a reprodução da vida humana e social.  

 Foi assim, contemplando no horizonte de pesquisa histórica as Águas de Lobato como 

uma categoria social, e portanto, composta por diversos níveis, que o desempenho dos 

moradores em constituir no perímetro agrícola – espaço geográfico - um conjunto de espaços 

sociais coletivos composto por escolas, capelas, vendas, campos de futebol e, num nível mais 

pessoal, as próprias relações travadas entre familiares, homens, mulheres, crianças, - 

demonstrou a importância dessas organizações, baseadas em práticas sociais oriundas da 

cultura trazida pelos migrantes e imigrantes, para a efetivação do desenvolvimento capitalista 

do Norte do Paraná a partir da década de 50 do século XX. 
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INTERVENÇÕES ARQUEOLÓGICAS NA ÁREA ARQUEOLÓGICA DO SERIDÓ, 

VALE DO RIO DA COBRA E CARNAÚBA DOS DANTAS – RN 

Autor: Diógenes Santos Saldanha246 

Orientador: Dr. Fábio Mafra Borges247 

 

RESUMO: 

Pretendemos expor as intervenções arqueológicas realizadas na área arqueológica do Seridó, 

em 2015 e 2016, que tiveram como objetivo verificar as relações espaço-temporais e funcionais, 

entres sítios arqueológicos registrados nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Parelhas – 

RN. Desde 2008 foram registrados sítios a céu aberto e sítios em abrigos sob rocha com 

presenças de pacotes estratigráficos, mas sem a presença de registros rupestres. Diferindo do 

padrão de assentamento estabelecido para a região, esses sítios arqueológicos apontam para 

outros tipos de uso do espaço e possibilitam a identificação de espaços habitacionais (BORGES, 

2010). No intuito de refinar os parâmetros de classificação para tais assentamentos e suas 

relações cronológicas, em 2015, foram escavados os sítios a céu aberto: Alto dos Marcolinos, 

Baixa do Umbuzeiro, Baixa do Umbuzeiro II, Meggers III e Pereira II, localizados no vale do 

Rio da Cobra entre os municípios de Carnaúba dos Dantas e Parelhas – RN, com o objetivo de 

uma identificação cultural e a definição de uma escala temporal para a área. Em 2016, foi 

realizada a terceira campanha arqueológica no sítio em abrigo, Furna do Umbuzeiro, Carnaúba 

dos Dantas – RN, com o objetivo de aumentar amostras laboratoriais de remanescentes ossos e 

coprólitos humanos, visando a verificação da hipótese de práticas antropofágicas no 

assentamento. Com estes procedimentos, propõe-se refinar a classificação funcional dos sítios 

e contribuir para a definição de um enclave pré-histórico na área arqueológica do Seridó, através 

de análises tecnológicas, funcionais e cronológicas de assentamentos, estruturas e vestígios 

arqueológicos, reconstituindo suas relações ambientais, espaciais e culturais. 

                                                           
246 Discente do Curso de História (Licenciatura), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Centro 

de Ensino Superior do Seridó (CERES), Campus Caicó. E-mail: Diogenes.Saldanha@hotmail.com.  
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Palavras-Chave: Área Arqueológica Seridó. Vale do rio da Cobra. Furna do Umbuzeiro. 

 

ARCHAEOLOGICAL INTERVENTIONS IN THE ARCHAEOLOGICAL AREA OF 

SERIDÓ, VALLEY OF THE COBRA RIVER AND CARNAÚBA DOS DANTAS – RN 

 

ABSTRACT: 

We intend to expose the archaeological interventions carried out in the archaeological area of 

Seridó, in 2015 and 2016, promoting the discussion of space-time and functional relations, 

among archaeological sites registered in the municipalities of Carnaúba dos Dantas and 

Parelhas - RN. Since 2008, open-air sites and shelter sites have been registered under rock with 

presence of stratigraphic packages, but without the presence of rock records. Differing from the 

settlement pattern established for the region, these archaeological sites point to other types of 

space use and make it possible to identify housing spaces (BORGES, 2010). In order to refine 

the classification parameters for such settlements and their chronological relationships, in 2015 

the open air sites were excavated: Alto dos Marcolinos, Baixa do Umbuzeiro, Baixa do 

Umbuzeiro II, Meggers III and Pereira II, located in the valley of the Rio de Cobra between the 

municipalities of Carnaúba dos Dantas and Parelhas - RN, with the objective of a cultural 

identification and the definition of a temporal scale. In 2016, the third archaeological campaign 

was carried out to the site in a rocky shelter, Furna do Umbuzeiro, Carnaúba dos Dantas - RN, 

aiming to increase laboratory samples of remaining bones and human coprolites, aiming to 

verify the hypothesis of anthropophagic practices in the settlement. With these procedures, it is 

proposed to refine the functional classification of sites and establish a prehistoric enclave in the 

archaeological area of  Seridó, through technological, functional and chronological analyzes of 

settlements, archaeological structures and vestiges, reconstituting their environmental, spatial 

and cultural relations . 

Keywords: Seridó Archaeological Area. Valley of the Cobra River. Furna do Umbuzeiro. 

 

INTRODUÇÃO 

Após anos de pesquisa, confirma-se a grande potencialidade arqueológica do Seridó - 

RN/PB. Desde 2008, foram registrados na área arqueológica do Seridó248 sítios a céu aberto, 

assim como sítios em abrigos sob rocha, com presença de pacotes estratigráficos, mas sem a 

                                                           
248 (Anexo 01): A partir deste ponto todas as figuras estarão presentes nos anexos no fim do artigo, afim de 

melhorar a leitura e o entendimento do texto acadêmico. 



394 
 

presença de práticas pictóricas (registros rupestres). Este último difere do padrão de 

assentamento até então estabelecido para a região sugerindo um  novo padrão de assentamento, 

pois, não têm vestígios de práticas funerárias, e nem grafismos rupestres, o que os distingui da 

função ritualística (MARTIN, 2008; BORGES, 2010). 

Estes novo padrão de assentamento distinto foi verificado num conjunto de sítios 

arqueológicos que pode estar relacionado a espaços habitacionais caracterizados por: (01) 

sítios em abrigos sob rocha, com a presença de estruturas de combustão (fogueiras), associadas 

a restos faunísticos e florísticos, material cerâmico e lítico, fragmentos de trançado e cestaria, 

fragmentos ósseos humanos associados aos restos faunísticos; (02) sítios a céu aberto, com a 

presença de estruturas de combustão circulares, compostas de quartzos pirofraturados249 

(fogueiras), associadas à material lítico e cerâmico (BORGES, 2010; NOGUEIRA & 

BORGES, 2015). Nesse sentido, a análise e caracterização desses assentamentos é o objetivo 

central de uma das linhas de pesquisa, em desenvolvimento, na área arqueológica do Seridó. 

Estas pesquisas se desenvolvem nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Parelhas-RN, 

fazendo parte do projeto “História dos sertões do Rio Grande do Norte e Paraíba: fontes 

arqueológicas e da cultura popular”, contando com o apoio da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte/ CERES, Pro-Reitória de Pesquisa e Pós-Graduação, Instituto Nacional de 

Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do Semiárido (INAPAS) e a Fundação Seridó.  

O Sítio Furna do Umbuzeiro250 localizado no município de Carnaúba dos Dantas-RN, 

foi registrado e escavado251 em 2007. Caracteriza-se como um abrigo sob rocha que apresenta 

um pacote estratigráfico, com níveis de ocupação preservados. Neste abrigo não foram 

registrados grafismos rupestres. Sua cronoestratigrafia252 foi definida num intervalo temporal 

de 1315 ± 28 A.P. (1290-1080 – idade calibrada – 95,4%) a 3630 ± 32 A.P. (3980-3810 – idade 

calibrada – 82,4%). Localizado a ± 200m de distância do abrigo rochoso, foi registrado o sítio 

Baixa do Umbuzeiro, que se caracteriza como um assentamento a céu aberto, com cronologia 

determinada em 3761±811 AP (Fonte: DEN/UFPE), realizadas por termoluminescência253 (TL) 

                                                           
249 Pirofraturado é a classificação utilizada para a denominação de  materiais que apresentam sinais de queima, 

provindo do aquecimento de sua estrutura interna pelo calor das chamas, ocasinando uma possível fragmentação 

ou quebra do mesmo. 
250 (Anexo 10). 
251 Foi realizada a 1° Campanha da Furna do Umbuzeiro logo após o seu registro. (Anexo 11). 
252 Fonte: Laboratório de Geocronologia do Instituto de Química Física (“Rocasolano”). 
253 A termoluminescência é um método geocronológico de datação de fenômenos ou processos geológicos 

ocorridos há milhares de anos, usando-se para a análise propriedades termoluminescentes de minerais como 

quartzo e carbono de solos e sedimentos que já foram expostos a algum tipo de processo de combustão e depois 

foram soterrados. 
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e Luminescência Óptica Estimulada254 (LOE) em amostras de quartzo e sedimentos, 

provenientes de estruturas de combustão. Foi verificada, através de análises tecnológicas e 

temporais, uma relação espaço-temporal entre as duas ocupações. A distribuição diferenciada 

dos vestígios líticos e cerâmicos, entre os dois sítios, demonstrou que a Furna do Umbuzeiro 

foi utilizado para a preparação de alimentos e, possivelmente, para realização de práticas 

canibais e a Baixa do Umbuzeiro seria um acampamento temporário utilizado para a confecção 

de artefatos líticos e o estabelecimento dos grupos (BORGES, 2010). 

A segunda campanha255 foi realizada em dezembro de 2008, teve como objetivo 

“identificar níveis de ocupação preservados, para corroborar ou refutar o que foi verificado na 

primeira campanha” (BORGES, 2010, p. 164). Para tanto, escavou-se a área central do abrigo, 

porção com maior incidência de vestígios e estruturas arqueológicas, em superfície ampla, 

visando uma melhor definição horizontal dos níveis de ocupação registrados. (BORGES, 2010). 

Outros sítios que contribuíram no desenvolvimento das pesquisas nos municípios de 

Carnaúba e Parelhas-RN são os sítios a céu aberto registrados no vale Riacho da Cobra256. Tais 

assentamentos apresentaram estruturas circulares de combustão, compostas por quartzos 

pirofraturados e vestígios arqueológicos (material cerâmico e lítico) em superfície; algumas 

vezes em associação direta com as estruturas de combustão. (NOGUEIRA e BORGES, 2015) 

A primeira campanha257 realizada no ano de 2012 teve como objetivo a identificação de 

outros sítios a céu aberto na área de vale do Riacho da Cobra para possibilitar uma análise das 

relações espaciais entre os sítios, verificando-se suas classificações preliminares como sítios 

habitacionais e/ou acampamentos temporários. Nesse sentido, pelo fato de os sítios Meggers I 

e III apresentarem as mesmas características espaciais e tecno-tipológicas do sítio Baixa do 

Umbuzeiro, foi possível levantar a hipótese de uma relação espaço-temporal entre os sítios em 

questão (NOGUEIRA e BORGES, 2015). Durante as escavações realizadas no sítio Meggers 

III, foi identificada uma estrutura de combustão a uma profundidade de aproximadamente 40 

cm e apresentando a mesma tipologia da estrutura identificada em superfície. A partir desse 

dado, pode-se verificar a reocupação de um espaço selecionado, possivelmente, pelo mesmo 

                                                           
254 A Luminescência Óptica Estimulada é um método geocronológico de datação de fenomenos ou processos 

geológicos ocorridos há milhares de anos, usando para a análise a radiação de minerais como quartzo, solo e 

sedimentos que já foram expostos a radiação solar e depois foram soterrados. 
255 (Anexo 12) 
256  (Anexo 02). 
257 A primeira campanha relizada nos sítios localizados no vale do Riacho da Cobra fizeram parte da construção 

do trabalho de conclusão do Programa Pós-Graduação em Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) da mestranda Mônica Almeida Araújo Nogueira. 
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grupo cultural; além da verificação de uma maior potencialidade arqueológica para os sítios 

identificados em terraços fluviais. Mediante este dado, foi possível estabelecer uma 

cronoestratigrafia, para o sítio arqueológico Meggers III, com datações em C14, que resultaram 

nas datas de: 1300 ± 30 BP, para a Fogueira 1 (localizada em superfície) e 2840 ± 30 BP para 

a Fogueira 3, identificada a 40cm de profundidade. (NOGUEIRA e BORGES, 2015) 

Visando confirmar as relações tecnológicas, tipológicas cronológicas e funcionais, 

verificadas, foi realizado um levantamento arqueológico em um trecho de 8km do Vale do Rio 

da Cobra. As cronologias definidas, até o momento, sugerem a possibilidade de uma relação 

entre os sítios ritualísticos e os sítios habitacionais identificados na região. A baixa densidade 

de vestígios que caracterizam estes sítios direcionou a pesquisa para abordagens espaciais e 

geoarqueológicas, visando definir os processos de formação do registro arqueológico e o índice 

de informação verificável (BORGES; MARTIN e NOGUEIRA, 2016). 

Durante os meses de julho e agosto do ano de 2015 foram realizadas uma nova 

campanha arqueológica nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Parelhas. Foram 

selecionados cinco (05) sítios para a realização de intervenções arqueológicas. Estes, por sua 

vez, foram escolhidos pelo grau de preservação de suas estruturas de combustão identificadas 

em superfície e pela quantidade de material arqueológico observado também em superfície, 

sendo eles: Baixa do Umbuzeiro II (1° Campanha); Pereira I (1° Campanha); Alto dos 

Marcolinos (1° Campanha); Baixa do Umbuzeiro (3° Campanha) e Meggers III (2° Campanha). 

Tais intervenções tiveram como objetivo (1) o registro da tecnologia lítica e cerâmica, com a 

aplicação de análises tecnológicas que visam à reconstituição das características técnicas e 

formais desses artefatos, sua relação com as outras tecnologias identificadas e seu 

desenvolvimento temporal no registro arqueológico e (2) análise das estruturas de combustão 

identificadas. 

Nessa perspectiva, foi realizada a terceira campanha258 arqueológica, no sítio Furna do 

Umbuzeiro, em 2016, com o objetivo ampliar a área já escavada, tanto horizontalmente como 

verticalmente e identificar níveis de ocupação preservados, para aumentar a amostra 

laboratorial de remanescentes ósseos e coprólitos humanos, visando corroborar ou refutar a 

hipótese da ocorrência de práticas canibais no sítio. Os vestígios ósseos encontrados durante as 

primeiras campanhas à Furna do Umbuzeiro não se apresentavam em contextos funerários, mas 

                                                           
258 A terceira campanha relizada ao Sítio Arqueológico Furna do Umbuzeiro fizeram parte da construção do 

trabalho de conclusão do Programa Pós-Graduação em Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) do mestrando Joadson Vagner da Silva. 
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na base de estruturas de combustão, associados a fragmentos de carvão e restos alimentares. 

Isto sugeriu duas possibilidades de interpretação: (1) perturbação de enterramentos, localizados 

em níveis arqueológicos ainda não escavados ou (2) indícios de práticas canibais (BORGES, 

2010).  

Portanto, tem-se como objetivo coletar marcadores  tecnológicos, espaciais, funcionais 

e cronológicas de assentamentos, estruturas e vestígios arqueológicos, para o refinamento da 

classificação funcional proposta: Sítios Habitacionais, partindo do pressuposto que essa 

proposta de classificação foi formulada a partir de um estudo de caso (BORGES, 2010). 

 

ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS 

1. Sítio Arqueológico Meggers III 

A área onde se encontra assentado o sítio é de propriedade privada sendo utilizada para 

pastagem de gado bovino. Dentro do recorte espacial delimitado, o Meggers III como sítio 

arqueológico apresentou duas (02) estruturas em quartzo piro-fraturados dispostas em uma área 

de aproximadamente 10.000 m², apresentando diversos vestígios arqueológicos em superfície, 

às vezes em associação direta com as estruturas de combustão.  

As escavações realizadas no sítio Meggers III foram norteadas para estabelecer as 

relações espaciais entre estruturas e vestígios arqueológicos, que permitissem uma identificação 

de áreas de atividade específicas e a classificação funcional dos assentamentos. 

A realização da Sondagem 1 levou em consideração a estrutura em quartzo (fogueira) 

mais bem preservada. Portanto, foi delimitada uma sondagem medindo 2m x 2m. 

Posteriormente a sondagem a ser realizada foi subdividida em quatro quadrantes (1m x 1m) 1, 

2, 3 e 4. Esse procedimento procurou dividir a estrutura em quatro porções, distribuídas entre 

as quadrículas. A escavação, por sua vez, deu-se em três dos quadrantes delimitados (1, 2 e 4), 

totalizando uma área de 3 m². Sendo assim, foi possível desmontar 75% da estrutura, deixando 

em um duplo perfil, as camadas que a compunham.  

Esse procedimento foi adotado já que as estruturas encontrava-se em bom estado de 

conservação e preservação. Dessa forma, procurou-se deixar uma pequena parte do registro da 

estratigrafia da estrutura em detrimento do registro dos níveis ocupacionais, para que a coleta 

dos marcadores cronológicos tivesse seu procedimento facilitado. As decapagens realizadas 

nessa unidade de escavação também foram por níveis artificiais de 10 cm. (NOGUEIRA & 

BORGES, 2015) 
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As primeiras interpretações acerca dos sítios a céu aberto localizados no vale do rio da 

Cobra, descreve-os como ocupações superficiais resultantes de acampamentos temporários; 

uma vez que durante a escavação do sítio Baixa do Umbuzeiro não foi identificado nenhum 

vestígio arqueológico, além de sedimentos alterados pelo calor, durante as escavações 

realizadas. O registro tanto de material arqueológico (fragmentos cerâmicos e líticos), como de 

estruturas de combustão em profundidade, demonstra uma possível preferência cultural na 

seleção de terraços fluviais para o estabelecimento de assentamentos habitacionais. 

A partir de tais interpretações, na trincheira “A”, anteriormente delimitada na área259 

onde foram identificadas as Fogueira 1 e 3, foram abertas novas quadrículas, totalizando uma 

trincheira de 16m x 2m. Dessa forma, a trincheira “A” foi dividida em quadrículas medindo 2m 

x 2m. Posteriormente, cada quadrícula foi subdividida em 04 (quatro) quadrantes, dos quais 

foram escavados de maneira alternada, cortando apenas 50% de cada quadrícula. Isto 

possibilitaria a verificação de estruturas em profundidade, bem como observar o perfil 

estratigráfico da área escavada. (NOGUEIRA & BORGES, 2015) 

Após a delimitação da trincheira “A”, como forma de verificar a potencialidade da área 

central do sítio arqueológico, foram realizadas mais doze (12) sondagens260 para a identificação 

de possíveis estruturas em profundidade. Por serem de um caráter de investigação inicial, tais 

sondagens mediam 1m x 1m. (NOGUEIRA & BORGES, 2015) 

A escavação foi realizada por decapagens artificiais de 10 cm cada uma. Contudo, 

devido ao uso de arado mecânico na área delimitada como sítio arqueológico, causando o 

revolvimento superficial do sedimento, decidiu-se realizar as primeiras decapagens em 20 cm 

cada, uma vez que se sabe que o uso de tal maquinaria alcança uma profundidade aproximada 

de 20 cm. (NOGUEIRA e BORGES, 2015) 

 

1.1. Das Quadriculas Escavadas mais relevantes: 

● Quadricula 2261 – Ao todo a quadricula teve três (03) decapagens, com profundidade 

total de ± 50cm. Foram identificados fragmentos de material cerâmico 

descontextualizados durante a escavação, próximo ao Perfil Oeste. Em uma 

profundidade de aproximadamente 36 cm, foi identificada uma mancha amorfa cinza 

                                                           
259 (Anexo 03). 
260 (Anexo 04). 
261 (Anexo 05). 
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com fragmentos de carvão, o que levou a considera-la como parte da Fogueira 3, que 

não havia sido escavada em campanha anterior. 

● Quadricula 4262 – Como na quadricula anterior, a Quadricula 4 teve três (03) 

decapagens, com profundidade total de ± 50cm. Foram identificados alguns 

fragmentos de material cerâmico, além de duas (02) estruturas de combustão: uma no 

Perfil Leste (denominada Fogueira 4) e outra no Perfil Oeste/Sul (denominada 

Fogueira 5). Tais estruturas foram mantidas em pedestal para serem escavadas 

posteriormente por decapagens de 3 cm para o estudo mais detalhado de sua 

morfologia e estado de conservação. Durante a escavação da Fogueira 4 e Fogueira 5, 

observou-se uma pequena quantidade de fragmentos de carvão e, que as mesmas eram 

compostas por fragmentos de quartzos, aparentemente sem marcas de queima, de 

formato circular. Foram registrados outros tipos de vestígios arqueológicos, tais como: 

material lítico, resto faunísticos e sementes.  

● Quadricula 5263 – Ao todo a quadricula teve duas (02) decapagens com profundidade 

total de ± 40cm. não foi registrado a presença de estruturas arqueológicas, contudo, 

foram identificados fragmentos cerâmicos, em avançado estado de erosão. Tal fato 

impossibilitou a coleta dos mesmos, visto que tais fragmentos se desmanchavam ao 

serem separados do sedimento, antes mesmo do acondicionamento e etiquetagem. Por 

sua vez, tais fragmentos puderam ser relacionados ao nível ocupacional das fogueiras 

identificadas em profundidade: Fogueira 3, Fogueira 4 e Fogueira 5. 

 

2. Baixa do Umbuzeiro 

O Sítio Baixa do Umbuzeiro caracteriza-se como um sítio a céu aberto composto por 

estruturas de concentrações circulares de quartzo pirofraturados associados a poucos 

fragmentos de material cerâmico e um número maior de material lítico, lascado e polido. Foram 

identificadas seis (06) estruturas de combustão na área delimitada do sítio arqueológico. A 

disposição espacial das fogueiras sugeriu uma organização intencional, o que possibilitou a 

classificação do sítio como acampamento habitacional. (BORGES, 2010) 

A primeira campanha realizada em 2008 teve como foco a identificação da relação 

espacial dos vestígios arqueológicos e estruturas identificados, assim como, visou o resgate de 

elementos que permitissem a identificação de um agente antrópico para as estruturas compostas 
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de quartzos. Os vestígios foram encontrados no nível superficial e alguns fragmentos cerâmicos 

coletados se encontravam em associação direta com as estruturas de combustão.  

As áreas onde se encontravam as estruturas de combustão foram divididas em em quatro 

setores A, B, C e D, para se obter um melhor controle de registro do material arqueológico 

coletado in situ. Foi escolhido o setor C para escavação, por apresentar uma estrutura, 

denominada de Fogueira 1, em melhor estado de conservação. A escavação da estrutura deu-se 

no intuito de identificar elementos que indicassem uma origem antrópica para a mesma. Com 

isso, foi delimitado (1) um  quadrante de 4m², dividido em quatro (04) quadrículas de 2m², que 

por sua vez se dividem em segmentos de 1m². Esse procedimento procurou dividir a estrutura 

em duas porções, quadrículas Norte/Oeste e quadrículas Leste/Sul. Assim, foi possível 

demonstrar apenas 50% da estrutura, deixando em perfil, as camadas que a compunham.  

A partir da coleta de amostras de sedimentos da própria estrutura de combustão 

(Fogueira 1) obteve-se a datação por TL e LOE de 3.760 ± 811 A.P. para esta ocupação 

(BORGES, 2010). 

A segunda campanha realizada em 2008 no sítio Baixa do Umbuzeiro foram norteadas 

para estabelecer as relações espaciais entre estruturas e vestígios arqueológicos, que 

permitissem uma identificação de áreas de atividade específicas, assim como, a classificação 

funcional dos assentamentos. 

Foram realizadas duas sondagens, a Sondagem 2 para a Fogueira 2 e Sondagem 3 para 

a Fogueira 5, em ambas, foram realizadas seis (06) decapagens artificiais, de 10 cm cada uma, 

alcançando uma profundidade de ± 60 cm, sendo que as decapagens 5 e 6 foram realizadas 

juntas para verificação da morfologia da estrutura de combustão, em perfil, e para o registro do 

solo natural. 

 

2.1 Das Sondagens 

● Sondagem 2264 - As decapagens revelaram que a estrutura de combustão se apresenta 

em forma de cova, com um sedimento areno-argiloso de coloração marrom-escuro 

concrecionado e fragmentos de carvão. Durante todo o processo de escavação, nenhum 

vestígio arqueológico fora registrado, seja na peneira ou em associação com a fogueira. 

● Sondagem 3265 - Com o término da decapagem 2 (± 20 cm), chegou-se à base da 

Fogueira 5. Nessa profundidade, optou-se pela segmentação da Sondagem 3, para 
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melhor verificar o perfil estratigráfico da estrutura revelada. Sendo assim, a sondagem 

foi dividida em duas porções de 2m x 1m, denominadas de quadrantes A e B. Após o 

término das escavações, como na sondagem anterior, nenhum vestígio arqueológico 

fora identificado. 

Para o sítio Baixa do Umbuzeiro, Borges (2010) sugeriu que a funcionalidade da 

ocupação a céu aberto estaria relacionada a um acampamento temporário, utilizado para a 

confecção de artefatos líticos e estabelecimento dos grupos.  

 

3. Furna do Umbuzeiro 

A fim de aumentar a amostra laboratorial de remanescentes ósseos e coprólitos 

humanos, que permitissem corroborar ou refutar a hipótese da ocorrência de práticas canibais 

o Sítio Furna do Umbuzeiro (Borges, 2010), realizou-se a 3° Campanha arqueológica do sítio 

Furna do Umbuzeiro. 

Foram escavadas seis (6) quadriculas266 adjacente a quadricula I3, setor onde foi 

registrado a maior incidência de lentes de cinzas e carvões, fragmentos líticos, cerâmicos e de 

ossos humanos, decorrentes das campanhas arqueológicas anteriores. Dessa forma, as 

quadrículas escavadas foram: quadrícula H2, H3, I2, J2, J3 e a abertura da quadrícula O4, 

localizada no setor Oeste do abrigo. 

Na quadrícula H2, que não havia passado por intervenção nas campanhas anteriores, 

foram realizadas a decapagem 1 e a decapagem 2 inicial (profundidade de 7,5cm). A quadrícula 

H3, foi escavada ainda na primeira campanha, até a decapagem 2 (10cm), em 70cm da 

quadrícula, e decapagem 3 (15cm), nos 30cm restantes. Nesta terceira campanha, foi escavada 

até a decapagem 9 (profundidade de 45cm). A quadrícula I2, na qual haviam sido realizadas 

cinco (05) decapagens (25cm) na segunda campanha, passou por mais duas decapagens, 

finalizando na decapagem 7 (35cm). A quadrículas J2 e a quadrícula J3 também haviam sido 

escavadas na segunda campanha, totalizando 5 decapagens (25cm), em cada uma. Na terceira 

campanha, a quadrícula J2 foi escavada até a decapagem 9 (profundidade de 45cm) e a 

quadrícula J3 até a decapagem 7 (profundidade de 35cm). 

A quadrícula O4, localizada no setor oeste do abrigo, apesar de não fazer parte porção 

central do sítio, onde a escavação demonstrou maior incidência de vestígios arqueológicos, foi 

selecionada para abertura de uma sondagem. Além de se encontrar em uma área propícia para 
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a ocupação humana, na parede rochosa do abrigo, sobre a área selecionada, foi registrada a 

presença de uma mancha de fuligem, que sugeriu a presença de estruturas de combustão 

soterradas. Nesta quadrícula foram realizadas nove (09) decapagens (profundidade 45cm), 

sendo mantidas as decapagens de 5cm, divididas em 2,5cm (decapagem inicial e decapagem 

final). 

Dos materiais arqueológicos provindos dessas quadrículas destacam-se: fragmentos de 

fauna, material malacológico, fibras vegetais (não manipuladas), fezes de animais, madeira, 

sementes (queimadas e não queimadas), materiais cerâmicos e líticos. Contudo as quadrículas 

H3 e J2 apresentaram materiais que nos permitem melhor identificar e destacar os marcadores  

tecnológicos, espaciais, funcionais e cronológicas do assentamentos, dando-lhe uma melhor 

interpretação da ocupação do espaço, assim como, características etnográficas do(s) grupo(s) 

que ali circundavam. 

 

3.1 Das Escavações das Quadrículas mais pertinentes: 

● Quadrícula H3267 – Ao todo a quadrícula teve sete (07) decapagens, com profundidade 

de ± 45cm. Na Decapagem 3 (± 15cm), no setor central foi identificada outra mancha 

de cinzas com concentração de fragmentos de carvão, formando outra estrutura de 

combustão, denominada de fogueira 23. Verificou-se, em associação às manchas de 

cinza e fragmentos de carvão, um sedimento de coloração branca – que pode ser 

proveniente da combustão de matéria-prima de origem vegetal ou oriunda da queima 

de materiais orgânicos, ricos em cálcio (Ex.: material ósseo). Foram coletados ainda 

durante as escavações materiais como: fragmentos ósseos, fezes animais, sementes, 

material malacológico e fibras vegetais não manipuladas. 

● Quadricula J2268 – Como na quadricula anterior, na Quadricula J2, atingiu-se uma 

profundidade de ± 45cm, em quatro (04) Decapagens. Foi identificado, na Decapagem 

8 (± 40cm), no encontro dos perfis sul e leste uma nova estrutura de combustão, 

denominada de fogueira 25. Sobre esta, registrou-se fibras vegetais, compondo um 

fragmento de cestaria, associada a sementes e ossos animais. Durante a Decapagem 9 

(± 45cm), outra estrutura de combustão foi registrada, denominada fogueira 26. Esta 

foi identificada a partir de uma mancha de cinzas com fragmentos de carvão, no centro 

da quadrícula, próximo ao encontro dos perfis norte e leste. Foi verificada a presença, 
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sobre a fogueira 26, de fragmentos de cestaria com indícios de queima parcial. O 

fragmento de cestaria foi coletado junto com o sedimento em que se encontrava 

depositada. Também foram coletados, relacionados a estrutura: sementes queimadas e 

não queimadas, fragmentos de madeira, um fragmento ósseo humano, ossos animais, 

fragmentos de cordel, ossos animais, fragmentos de material malacológico. Durante as 

escavações foram registrados: material malacológico, fragmentos ósseos de fauna, 

fragmentos de fibras vegetais da cestaria, sementes, e fragmentos de carvão.  

 

RELAÇÕES ESPACIAIS E CRONOLÓGICAS 

As relações espaciais entre o Baixa do Umbuzeiro e o Furna do Umbuzeiro foram 

verificadas através de uma análise comparativa entre os conjuntos líticos cerâmicos, coletados 

nos sítios. Após a análise tecnológica e, percebendo-se similaridades técnicas e formais entres 

os conjuntos, os mesmos foram considerados como pertencentes a um único horizonte cultural 

(BORGES, 2010). 

Contudo, o sítio Baixa do Umbuzeiro apresentou uma maior densidade de vestígios 

líticos do que no sítio Furna do Umbuzeiro. Foram registradas tanto lascas de debitagem, como 

artefatos líticos, distribuídos em todo o perímetro do sítio arqueológico. Essa diferença 

quantitativa entre material lítico e cerâmico levou Borges (2010) a indicar funcionalidades 

específicas para cada área ocupada.  

A identificação de estruturas de combustão em profundidade, que evidenciam 

reocupações no sítio Meggers III, levou a possibilidade de uma relação cronológica entre estas 

estruturas de combustão em profundidade e aquelas identificadas em superfície, no sítio Baixa 

do Umbuzeiro. As idades estimadas, obtidas através da datação das estruturas de combustão 

escavadas no sítio Meggers III, são aproximadamente 2 mil anos mais recentes do que a datas 

obtidas no sítio Baixa do Umbuzeiro. Dessa forma, observou-se a reutilização continua de um 

segmento específico do vale do rio da Cobra, levantando a questão de que algumas estruturas 

de combustão identificadas em superfície, no sítio Baixa do Umbuzeiro poderiam ser 

contemporâneas àquela já escavada. Ou ainda, apresentar cronologias mais recentes, 

provenientes de períodos de ocupação contemporâneos ao sítio Meggers III (Mafra et. alli., 

2015). 

Tabela 01: Tabela com as datações para o sítio arqueológico Furna do Umbuzeiro, Carnaúba dos Dantas – RN. 

Fonte: Laboratório de Geocronologia do Instituto de Química Física “Rocasolano”, Espanha. Fonte: BORGES, 

2010, p. 24. 
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REFERÊNCIA 

(ETIQUETA E 

PONTO 

TOPOGRÁFICO) 

 

DECAPAGEM 

E QUADRÍCULA 

CÓDIGO 

LABORATORIO 

EDAD C-14 

CONVENCIONAL 

(años BP) 

EDAD CALIBRADA 

(años cal BP) 

ET 244 – PT 449 

Dec. 9 

(45 cm) 

Quadrícula I3 

CSIC-2097 3630 ± 32 

3980 – 3810 (82,4%) 

3800 – 3720 (13,0%) 

ET 259 – PT 446 

Dec. 9 

(45 cm) 

Quadrícula I3 

CSIC-2143 3170 ± 40 3450 – 3210 (95,4%) 

ET 177 – PT 387 

Dec. 6 

(30 cm) 

Quadrícula I3 

CSIC-2148 2804 ± 40 2950 – 2760 (95,4%) 

ET 146 – PT 378 

Dec. 5 

(25 cm) 

Quadrícula I3 

CSIC-2098 2666 ± 30 

2800 – 2700 (90,1%) 

2640 – 2610 (4,1%) 

2580 – 2540 (1,3%) 

ET 64 – PT 230 

Dec. 1 

(5 cm) 

Quadrícula I3 

CSIC-2210 1775 ± 31 1710 – 1540 (95,4%) 

ET 63 – PT 229 

Dec. 1 

(5 cm) 

Quadrícula I3 

CSIC-2093 1316 ± 28 1290 – 1080 (95,4%) 

ET 216 – PT 231 

Dec. 1 

(5 cm) 

Quadrícula I4 

CSIC-2094 1315 ± 28 1290 – 1080 (95,4%) 

 

 

Tabela 02: Tabela com a crono-estratigrafia definida para o sítio arqueológico Meggers III, Parelhas – RN. Fonte: 

Laboratório Beta Analytic, 2012.  
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Referência 

(etiqueta e 

ponto 

topográfico) 

Decapagem, 

Quadrícula e 

Fogueira 

Código 

Laboratório 

Idade 

Mensurável 

Idade 

Convencional 

92 Dec. 1 (± 10 cm) 

– Fogueira 1 

330556 1300 +/- 30 BP 1300 +/- 30 BP 

119 – 324 Dec. 3 (± 30 cm) 

– Fogueira 1 

330558 1340 +/- 30 BP 1320 +/- 30 BP 

113 – 415 Dec. 4 (± 40 cm) 

– Fogueira 3 

330557 2840 +/- 30 BP 2820 +/- 30 BP 

 

Outra questão levantada durante as intervenções foi: as estruturas identificadas em 

superfície e em estratigrafia, apresentam diferenças tipológicas e funcionais, que contribuam 

para o refinamento de um padrão de assentamento do tipo habitacional. Além disso, buscou-se 

identificar uma relação cronológica entre os sítios Baixa do Umbuzeiro e Meggers III, o que 

demonstrou uma contemporaneidade, ou mesmo uma sucessão de ocupações, em duas áreas 

localizadas no vale do rio da Cobra.  

Considerando-se as margens de erro registradas, as datações obtidas para o sítio 

Meggers III e Baixa do Umbuzeiro apontam para uma sequência de ocupações horizontais269 

na área do vale do rio da Cobra. 

 Uma das interpretações propostas para a ocupação dos sítios a céu aberto, tomando 

como parâmetro a ocupação do sítio Baixa do Umbuzeiro, era a mudança nos tipos de 

assentamentos decorrente das mudanças climáticas ocorridas durante o Holoceno na região do 

Seridó. Segundo Borges (2010), os períodos mais próximos do quarto milênio, ainda se 

caracterizavam por um clima mais úmido, com cobertura vegetal mais densa, por uma maior 

disponibilidade de recursos hídricos e, consequentemente, de recursos faunísticos. Assim, as 

duas áreas, o abrigo e o sítio à margem do rio eram ocupados concomitantemente. Com o 

aumento da temperatura e a redução dos recursos naturais, a ocupação das áreas abertas pode 

ter sido substituída por uma ocupação mais prolongada no abrigo rochoso.  

 Porém, as datações mais recentes do sítio Meggers III coincidem com as datações para 

as ocupações mais recentes registradas no sítio Furna do Umbuzeiro, o que indica pelo menos 

                                                           
269 Para o sítio arqueológico Baixa do Umbuzeiro, tem-se a datação de 3.760 ± 811 A.P. 
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para esse caso particular, uma ocupação simultânea entre aquele abrigo e a um assentamento a 

céu aberto.  

 A princípio, os sítios identificados no município de Parelhas foram também 

classificados como habitacionais, já que apresentavam semelhanças tecno-tipológicas com o 

sítio Baixa do Umbuzeiro e contemplavam os parâmetros estabelecidos como categoria de 

entrada, para a classificação funcional desses sítios, mas durante a realização das intervenções 

arqueológicas, algumas diferenças foram registradas entre os sítios.  

A primeira dessas diferenças diz respeito à identificação de vestígios em profundidade: 

no sítio Baixa do Umbuzeiro não foram identificados vestígios arqueológicos em profundidade, 

durante a intervenção realizada, além de uma cova preenchida com sedimento alterado pelo 

calor. Já nos sítios Meggers I e III, afora a presença de fragmentos cerâmicos e líticos 

identificados in situ, foram registrados restos vegetais (sementes) e matéria-prima com marcas 

de uso, no caso, óxido de ferro. Também foi identificada outra estrutura de combustão, em 

profundidade de aproximadamente 40 cm (Mafra et alli, 2015). 

A não identificação de vestígios em estratigrafia no sítio Baixa do Umbuzeiro não 

indica, contudo, a não existência dos mesmos no registro arqueológico: uma vez que só foi 

realizada intervenções arqueológicas em uma, das seis estruturas de combustão que 

compunham o que foi delimitado como sítio arqueológico. Vale ressaltar, que a área onde se 

encontra assentado o sítio Baixa do Umbuzeiro é caracterizada como uma área de erosão pluvial 

e de perda de sedimentos neogênicos. Dessa forma, é possível que os níveis de ocupação mais 

recentes tenham sido carreados para o leito do riacho da Cobra, restando apenas os níveis 

relacionados às cronologias mais antigas (Borges, 2010). 

Outra diferença, e apontada aqui como uma das mais significativas, é a morfologia das 

estruturas das fogueiras identificadas. Enquanto que no sítio Baixa do Umbuzeiro a estrutura 

de combustão era caracterizada pela presença de uma cova de aproximadamente 80 cm de 

profundidade, a qual possivelmente havia sido preenchida com material combustível (madeira) 

e coberta por uma camada de quartzo dispostos em forma circular, nos sítios Meggers I e III foi 

observada uma variação nessa composição. Em ambos os sítios, as estruturas de combustão 

eram formadas a partir da (1) realização de uma cova com uma profundidade de 

aproximadamente 30 cm, (2) o preenchimento delas com uma camada de quartzo no seu 

interior, (3) o possível preenchimento da cova com material combustível (madeira), (4) quando 

posteriormente eram cobertas com outra camada de quartzo, dispostos em forma circular (Mafra 

et alli, 2015).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desses novos dados obtidos através das escavações de 2015 e 2016 surgiram 

alguns questionamentos em relação aos tipos de sítio identificados. Primeiro, para uma melhor 

caracterização de sítios habitacionais, necessita-se de um refinamento nos parâmetros eleitos 

por Borges (2010) com a determinação de parâmetros mais objetivos para a identificação de 

espaços habitacionais. Segundo, os dados verificados nesses novos sítios a céu aberto – estes 

por sua vez seriam realmente sítios habitacionais? Ou estariam eles sistematicamente inseridos 

em um gerenciamento espacial determinado por um domínio de uso territorial, e, portanto, 

apresentando uma maior diversificação funcional?  

Os sítios arqueológicos abordados ainda apresentam consideráveis pacotes sedimentares, 

com níveis arqueológicos preservados, passíveis de escavação, tanto horizontalmente 

expandindo-se os níveis evidenciados, quanto verticalmente, nos níveis ainda não evidenciados. 

A escavação desse conjunto viabiliza desde a compreensão dos níveis ocupacionais já 

escavados dos sítios, como sua funcionalidade habitacional, ou acampamento temporário. 

Dessa forma, as escavações de 2015 e 2016 assistiram na coleta de dados tecnológicos, 

tipológicos e cronológicos que permitiram estabelecer a relação espacial entre os 

assentamentos, contribuindo com sua classificação funcional. 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS SÍTIOS 

Anexo 01: Mapa da área arqueológica do Seridó, representada no quadrado em vermelho. Fonte: IBGE, 2010 – 

Elaboração: Anderson Adailson da Silva, 2012. 

 
Anexo 2: Mapa de localização dos sítios arqueológicos identificados durante a prospecção realizada ao longo do 

rio da Cobra. Fonte: Adaptado do IBGE, 2014; INAPAS, 2012 e 2013. Elaboração: Adolfo Okuyama, 2016. 
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SÍTIO ARQUEOLÓGICO MEGGERS III 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 03: Vista geral do sítio arqueológico Meggers III em Julho de 2015. Notam-se as marcas de trator em toda 

a área delimitada como sítio arqueológico. Sítio arqueológico Meggers III – Parelhas – RN.  

 

 
Anexo 04: Planta-baixa do sítio arqueológico Meggers III – Parelhas – RN. Elaboração: Mônica Nogueira, 2015. 
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Anexo 05: Quadricula 2 – Trincheira A Sítio Arqueológico Meggers III – Parelhas – RN. A-) Decapagem 1 (± 

30cm); B-) Decapagem 2 (± 40cm); C-) Decapagem 3 (± 50cm ). Elaboração: Diógenes Saldanha 2017. 
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Anexo 06: Quadricula 4 – Trincheira A Sítio Arqueológico Meggers III – Parelhas – RN. A-) Decapagem 1 (± 

30cm); B-) Decapagem 2 (± 40cm) os círculos em amarelo destacam as Fogueira 4 (Perfil Leste) e a Fogueira 

5(Perfil Oeste / Sul); C-) Decapagem 3 (± 50cm). Elaboração: Diógenes Saldanha 2017. 

 

Anexo 07: Quadricula 5 – Trincheira A Sítio Arqueológico Meggers III – Parelhas – RN. A-) Decapagem 1 (± 

30cm); B-) Decapagem 2 (± 40cm). Elaboração: Diógenes Saldanha 2017. 
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SÍTIO ARQUEOLÓGICO BAIXA DO UMBUZEIRO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 08: Sondagem 2 da Fogueira 2 Sítio arqueológico Baixa do Umbuzeiro – Carnaúba dos Dantas – RN. A-) 

Delimitação da Quadricula; B-) Limpeza; C-) Decapagem 1 ± 10 cm; D-) Decapagem 2 ± 20 cm; E-) Decapagem 

3 ± 30 cm; F-) Decapagem 4 ± 40 cm; G-) Decapagem 5 e 6 ± 60 cm. Elaboração: Diógenes Saldanha. 
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Anexo 09: Sondagem 3 da Fogueira 5 Sítio arqueológico Baixa do Umbuzeiro – Carnaúba dos Dantas – RN. A-) 

Delimitação da Quadricula; B-) Limpeza; C-) Decapagem 1 ± 10 cm; D-) Decapagem 2 ± 20 cm; E-) Decapagem 

3 ± 30 cm; F-) Decapagem 4 ± 40 cm; G-) Decapagem 5 e 6 ± 60 cm. Elaboração: Diógenes Saldanha. 
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SÍTIO ARQUEOLÓGICO FURNA DO UMBUZEIRO 

 

 
Anexo 10: Vista geral dos sítios arqueológicos Furna do Umbuzeiro e Baixa do Umbuzeiro – Carnaúba dos Dantas 

– RN. Foto: Fábio Mafra, 2007. 

 

 

 

 

 
Anexo 11: mapa de representação da área escavada na primeira arqueológica no sítio Furna do Umbuzeiro, agosto 

de 2007. Elaboração: Henrique Dantas, 2016. 



418 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

12: mapa de representação da área escavada na segunda campanha arqueológica no sítio Furna do Umbuzeiro, 

dezembro 2008. Elaboração: Henrique Dantas, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Mapa de representação da área escavada na terceira campanha arqueológica no sítio Furna do 

Umbuzeiro, setembro de 2016. Elaboração: Henrique Dantas, 2016. 
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Anexo 14: Quadricula H3 Sítio arqueológico Furna do Umbuzeiro – Carnaúba dos Dantas – RN. A-) Decapagem 

3 ± 15 cm, sendo o círculo amarelo a Fogueira 23; B-) Decapagem 4 ± 20 cm C-) Decapagem 5 ± 25cm; D-) 

Decapagem 6 ± 30 cm; E-) Decapagem 7 ± 35 cm; F-) Decapagem 8 ± 40 cm; G-) Decapagem 9 ± 45 cm. 

Elaboração: Diógenes Saldanha. 
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Anexo 15: Quadricula J2 Sítio arqueológico Furna do Umbuzeiro – Carnaúba dos Dantas – RN. A-) Decapagem 

7 ± 35 cm, B-) Decapagem 8 ± 40 cm, em que o círculo amarelo é o fragmento de cestaria sobre mancha de cinzas 

da fogueira 25, mantida em pedestal; G-) Decapagem 9 ± 45 cm. Elaboração: Diógenes Saldanha.  
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Anexo 16: Quadrícula J2, decapagem 9 (final ± 45 cm). A) Decapagem 9 (final ± 45 cm) com pedestal; B) detalhe 

da fogueira 26 com sementes e fragmentos de fibra vegetal, com indícios de queima; C) Cestaria com e sem 

indícios de queima próximo a fogueira 26. Fonte: INAPAS/Fundação Seridó. Foto: Adriano Campelo, 2016. 
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9 - História dos Sertões no Período Colonial 

Coordenador: Prof. Dr. Helder Alexandre Medeiros de Macedo (heldermacedox@ufrnet.br) – 

Departamento de História (CERES-UFRN). 

 

OS FILHOS DO CONTATO: O MAMELUCO COMO “MEDIADOR CULTURAL” 

NOS SERTÕES E ESPAÇOS COLONIAIS DE BAHIA E PERNAMBUCO (SÉCULOS 

XVI E XVII) 

Autor: Leomar Oliveira Diniz270 

Co- Autoria: Magno Kebert de Araujo271 

 

RESUMO: 

Discute o papel do mameluco, filho da união euroindígena, enquanto “mediador cultural” na 

sociedade colonial de Bahia e Pernambuco, entre os séculos XVI XVII; problematiza as 

apropriações e ressignificações dos sistemas culturais distintos. A constatação partiu do 

interesse pelo processo inquisitorial do mameluco Lázaro da Cunha. Utilizamos o método 

indiciário, de Carlo Ginzburg, bem como a análise do discurso a partir de Eni P. Orlandi. Em 

termos de técnicas metodológicas: o processo inquisitorial foi encontrado no site Torre do 

Tombo, por meio de uma pesquisa de palavras-chave que remetesse a “qualidade” de 

mameluco, em seguida foi realizado o processo de transcrição e interpretação a luz de 

bibliografia sobre mestiçagem cultural. Os dados apontam que o mameluco Lázaro da Cunha, 

acusado de sodomia, bruxaria e heresia, como um sujeito ambientado nos dois universos 

culturais, bem como a presença de outros mamelucos que foram testemunhas no processo, que, 

também, comportavam-se de forma ambígua. Os resultados iniciais apontam para os 

comportamentos dos mamelucos de acordo com o ambiente no quais estavam inseridos. O 

documento em foco sugere práticas de costumes gentílicos quando os mamelucos encontravam-

se nos sertões, contrapondo o comportamento no “território cristão”. A hipótese lança um olhar 

sobre o universo do mameluco, analisando suas contribuições para a mestiçagem cultural no 

espaço em foco, visto que o mesmo orbitava entre os sistemas culturais antagônicos, adequando 

o comportamento ao ambiente, suscitando o surgimento de uma nova “identidade cultural” visto 

que os mesmos conduziam uma carga cultural mestiça, gerada por certa plasticidade cultural. 

                                                           
270 Graduando do Curso de História (Licenciatura), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), Campus de Caicó- Brasil. E-mail: leomarsbpb@gmail.com. 
271 Graduando do Curso de História (Licenciatura), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), Campus de Caicó- Brasil. E-mail: magnokebert@hotmail.com.  

mailto:magnokebert@hotmail.com
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Palavras-Chave: Sertões; Mediador cultural; Mameluco. 

ABSTRACT: 

It discusses the role of the Mameluco, the son of the Euro-Indigenous Union, as a "cultural 

mediator" in the colonial society of Bahia and Pernambuco, between the sixteenth and 

seventeenth centuries; problematizes the appropriations and resignifications of the different 

cultural systems. The finding came from the interest in the inquisitorial process of the Mamluk 

Lázaro da Cunha. We used Carlo Ginzburg method of indicium as well as discourse analysis 

from Eni P. Orlandi. In terms of methodological techniques: the inquisitorial process was found 

on the Torre do Tombo site, through a keyword search that referred to the "quality" of 

Mameluco, then the transcription and interpretation process was carried out in light of 

bibliography on cultural miscegenation. The data indicate that the Mameluco Lázaro da Cunha, 

accused of sodomy, witchcraft and heresy, as a subject set in the two cultural universes, as well 

as the presence of other Mamelucos who were witnesses in the process, who also behaved in an 

ambiguous way. The initial results point to the behavior of the Mamelucos according to the 

environment in which they were inserted. The document in focus suggests practices of Gentile 

customs when the Mamelucos were in the backlands, contrasting the behavior in the "Christian 

territory". The hypothesis takes a look at the Mameluco universe, analyzing its contributions to 

cultural miscegenation in the space in focus, since it orbited between antagonistic cultural 

systems, adapting behavior to the environment, provoking the emergence of a new "cultural 

identity" since they carried a mestizo cultural charge, generated by a certain cultural plasticity. 

Keywords: Backwoods; Cultural mediator; Mameluco. 

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre os processos de mestiçagem, biológica e cultural, ganharam papel de 

destaque nas pesquisas dos historiadores e antropólogos, um movimento que começou em 

meados da segunda metade do século XX. Objeto de estudo que vem ganhando um papel central 

na História, principalmente de historiadores ligados ao processo de “conquista” do Novo 

Mundo. Para citar apenas dois historiadores que apresentam importância ímpar para esta 

temática. 

Orientando-se dentro da ideia de processos de mestiçagem, temos o historiador francês 

Serge Gruzinski (2002; 2003), dedicado a estudar os processos de mestiçagem biológica e, 

principalmente, cultural. Em “O historiador, o macaco e a centaura: a ‘história cultural’ no novo 

milênio”, em que estuda o processo de mestiçagem a partir de um afresco pintado no fim do 
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século XVI, em que a figura do macaco Ozomatli, de origem pré-hispânica, e a centaura 

Ocyrhoe, semideusa de origem grega, representadas de forma dialógica, evidenciando as 

misturas culturais, tomadas de forma consciente e político segundo Gruzinski. 

Outro nome que nos surgiu preocupado com o processo de mestiçagem, mas de uma 

forma um pouco diferente de Gruzinski, é o historiador brasileiro Eduardo França Paiva (2015). 

Preocupado em estudar o léxico das qualidades, em seu livro “Dar nome ao novo: uma história 

lexical da Ibero-América entre os séculos XVI e XVIII (as dinâmicas das mestiçagens e o 

mundo do trabalho)”. Paiva pesquisou as variedades das qualidades em vários aspectos como, 

por exemplo, a origem etimológica da palavra, quando e como o uso da qualidade empregada. 

Nosso trabalho acompanha as preocupações sobre as pesquisas no campo da 

mestiçagem. Pois temos como objetivo a análise de um processo inquisitorial, disponível na 

Torre do Tombo, do mameluco Lázaro da Cunha272, datado de 1592. A partir do processo 

inquisitorial o trabalho aqui produzido tem como objetivo analisar o comportamento dualista 

de Lázaro da Cunha, através das dinâmicas de mestiçagem, de acordo com o espaço que estava 

situado: práticas ditas indígenas, como beber vinho à moda gentílica e pintar seu corpo com 

jenipapo e ucurum quando se encontrava nos sertões de Laripe ou Paripe273, e o comportando-

se como cristão no Engenho do Conde274, no Recôncavo Baiano, seguindo os dogmas católicos, 

como evitar comer carne na quaresma. 

Esta pesquisa foi fomentada a partir das discussões do componente curricular optativo 

Tópicos Especiais em História Cultural, ministrado no semestre letivo 2017.2 pelo professor 

Helder Alexandre Medeiros de Macedo, ligado à estrutura curricular do Curso de História do 

CERES-UFRN. A disciplina tem como objetivo introduzir os discentes nos aportes teóricos e 

metodológicos sobre mestiçagem e escravidão no Brasil; os discentes foram incumbidos de 

pesquisarem documentos, em acervos físicos e online, que pudessem ser trabalhados pela ótica 

da mestiçagem e/ou escravidão. A partir do acesso ao site Arquivo Nacional Torre do Tombo 

(ANTT) encontramos o processo inquisitorial do mameluco Lázaro da Cunha, Processo nº 

11068 ANTT, IL, em que é acusado de sodomia, heresia e feitiçaria, denunciado pelo mameluco 

                                                           
272 Decidimos reduzir nosso campo de observação para buscar um maior número de variáveis a serem analisadas, 

escolhemos o mameluco Lázaro da Cunha como personagem a ser estudado. 
273 Região próxima a Capitania de Pernambuco, ainda situada na Capitania da Bahia. 
274 Fundado por Mem de Sá na segunda metade do século XVI, herdado por seu filho, que deixou para Dona Felipa 

de Sá, casada com Fernando de Noronha, que era herdeiro do título do Conde de Linhares, o que deu nome ao 

engenho. 
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Simão Ruiz275. O processo foi encontrado por meio do uso de palavras chaves, no caso usado 

foi a qualidade de mameluco. O processo tem 88 folhas, que foram transcritas e digitadas. 

Tomou-se como parâmetro de análise o conceito de mediador cultural, que são “agentes 

responsáveis pelo trânsito de e entre culturas, no tempo e no espaço”, definição dada por 

Eduardo França Paiva e Carla Maia Junho Anastásia (2002. p. 9) usaram para denominar o 

conceito Passeurs Culturels; com base na ideia de sujeitos que circulam entre ambientes 

culturais distintos, “diferentemente da idéia que uma primeira leitura da expressão pode evocar, 

isto é, a de arbitragem ou de julgamento” (FRANÇA; ANASTASIA, 2002, p. 9). Neste caso 

específico, o conceito de mediador cultural é usado para analisar o comportamento de Lázaro 

entre as duas fronteiras culturais: indígena e o mundo cristão. 

É importante ressaltar que o conceito de mediador cultural não é atrelado, 

necessariamente, a mestiçagem, mas sim, ao sujeito localizado entre fronteiras culturais. Lázaro 

ressignificou práticas culturais, dando significados que atendessem suas necessidades enquanto 

agente que transitava em dois mundos. 

Foi feito um levantamento bibliográfico para encontrar trabalhos que tivessem utilizado 

o processo inquisitorial de Lázaro da Cunha. Foram localizadas algumas pesquisas que citaram 

o mameluco Lázaro da Cunha, entre elas a dissertação de mestrado de Andreza Silva Mattos 

(2014), em que trata da rede de sociabilidade entre os mamelucos nos sertões e sua ocupação, 

tangenciado o comportamento ambíguo de Simão Ruiz, objeto analisado para reconstituir as 

redes de sociabilidade, trabalho feito por uma perspectiva da História Cultural; um artigo, 

desdobramento de sua dissertação, de Mattos (2014) sob a mesma análise das redes de 

sociabilidade, dando ênfase as expedições de resgate de grupos indígenas para servir como mão-

de-obra; outro artigo produzido por Mattos (2014) analisa o comportamento dos mamelucos 

nos sertões de Laripe sob o ângulo de “desvio” religioso, como comer carne nos dias da 

quaresma. Encontramos também menções de Lázaro e seu comportamento à moda gentílica em 

trabalhos de Raminelli (1994) e em Ribas (2011). Constatou-se que o documento inquisitorial 

de Lázaro já foi analisado por outros historiadores, mas não foram encontrados trabalhos 

produzidos sob a perspectiva do mameluco Lázaro como um mediador cultural. 

No que concerne aos aspectos metodológicos foi utilizado o paradigma indiciário 

proposto por Carlo Ginzburg (2002). Tal método, conforme a problematização de Ginzburg, é 

caracterizado como um conjunto de princípios e procedimentos centrado nos detalhes, que 

                                                           
275 Roiz é uma abreviação para “Rodrigues”. Será adotada a abreviação no trabalho. 
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busca encontrar indícios, pistas e sinais, por meio da leitura densa das fontes, revelando 

informações “ocultas”. O método indiciário não é estruturado em procedimentos fixos, é 

aplicado de acordo com a sensibilidade e experiência do pesquisador. Em nossa pesquisa, o 

método foi utilizado para encontrar, nas falas de Lázaro da Cunha e do inquisidor Heitor 

Furtado de Mendonça, indícios que nos possam revelar as práticas gentílicas nos sertões e 

costumes do mundo cristão nas vilas. Foi utilizada também a Análise do Discurso proposta por 

Eni. P. Orlandi, para analisar o lugar de fala dos agentes perante a mesa inquisitorial. 

O artigo é dividido em um único tópico. Em que discutimos sobre o processo das 

dinâmicas de mestiçagem, a partir de Paiva (2015) e sobre comportamento dualista de Lázaro 

da Cunha, a partir do processo inquisitorial, como uma forma de transição entre as duas 

fronteiras culturais, sertão e espaço cristão, buscando compreender de que forma Lázaro 

apropriou-se e ressignificou estes sistemas culturais. Ao final do ensaio, apresentamos 

considerações finais sobre a análise aqui promovida. 

 

LÁZARO DA CUNHA: ENTRE FRONTEIRAS CULTURAIS 

O contato interétnico ocorrido no Novo Mundo gerou processos de mestiçagens 

culturais e biológicas, em que os agentes apresentaram respostas multifacetadas, 

operacionalizadas por uma lógica própria. Neste choque foram geradas populações com 

fenótipos e sistemas culturais diferentes. Era preciso nomear essas novas pessoas. Nomear era 

classificar, hierarquizar e situar limites e possibilidades de locomoção social e econômica no 

mundo colonial de acordo com a qualidade do indivíduo. O léxico dos processos de mestiçagem 

esteve associado às formas de trabalho, como no caso aqui estudado, em que os mamelucos são 

destinados aos descimentos276, por exemplo. 

As dinâmicas de mestiçagens são processos de mescla, contato e superposições e de 

coexistência de elementos que não se fundiram (PAIVA, 2015). São processos biológicos, 

transparecendo a mestiçagem sob o fenótipo, e cultural sob formas variadas como, por exemplo, 

nos comportamentos, na culinária e religiosidade. É sob o signo da mestiçagem cultural, 

atrelado a mestiçagem biológica, em que nosso trabalho está inserido. Fornecendo-nos 

subsídios para pensar a mestiçagem, e atribuição das qualidades. 

                                                           
276 Descimentos foram expedições, inicialmente não militares, com o objetivo de convencer os grupos indígenas a 

deslocarem-se de suas aldeias de origem para aldeamentos localizados próximos a fazendas e, principalmente, 

engenhos para serem utilizados como mão-de-obra. Para saber mais dos processos de descimentos (ALMEIDA, 

2010). 
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A partir destas dinâmicas de mestiçagem surgiram novos sujeitos que deveriam ser 

ordenados e hierarquizados. Preocupado com esta questão o historiador Eduardo França Paiva 

em seu livro “Dar nome ao novo: Uma história lexical da Ibero-América entre os séculos XVI 

e XVIII (as dinâmicas de mestiçagens e o mundo do trabalho)”, analisa o léxico transportado 

da Europa e/ou criado no Novo Mundo, as qualidades como categorias classificativas que foram 

transportadas para o Novo Mundo como, por exemplo, “cabra”, “mameluco” ou “mulato”, e a 

condição jurídica, forro, liberto ou livre, e ainda, uma subcategoria: os “administrados”. 

Antes de continuarmos a análise das práticas comportamentais de Lázaro da Cunha, é 

mister fazermos uma breve análise de sua qualidade, esta entendida como uma forma de 

classificação e hierarquização. Lázaro da Cunha era um mameluco, fruto do contato entre os 

dois mundos (Novo Mundo e Velho Mundo); era filho pai branco e de uma mameluca. 

O termo mameluco foi utilizado logo nas primeiras décadas do século XVI, para 

denominar os filhos de mulheres indígenas e europeus, popularizando-se devido às primeiras 

missões jesuíticas. O termo, segundo Paiva (2015), é incerto, não sabendo a sua origem. Mas 

também é 

 
possível que o vocábulo tenha sido aportuguesado a partir de palavras pertencentes ao 

árabe antigo: malaka, que significa possuir, mamlouk, que significa escravo ou 

homem apropriado, e ‘abd mamlaka, cuja tradução seria um homem recém-

escravizado, sem ascendência servil. Também foi termo empregado para designar 

escravos não-muçulmanos que, ainda crianças, eram levadas para serem preparadas 

como guardas dos sultões (...) (PAIVA, 2015, p. 205). 

 

Popularizando-se “depois das primeiras missões jesuíticas o termo “mameluco” ou 

“mamaluco” parece ter se tornado bastante usual em toda a América portuguesa” (PAIVA, 

2015, p. 2003). O termo foi usual no século XVIII com as entradas de bandeiras paulistas nas 

Minas, devido ao ouro, os próprios paulistas eram mamelucos. O desuso da qualidade ocorreu 

“Aparentemente, depois da Guerra dos Emboabas e da saída dos paulistas, “mameluco” vai 

caindo em desuso e a categoria “mestiço” torna-se muito mais frequente” (PAIVA, 2015, p. 

204). 

O nosso personagem estudado foi alvo da Primeira Visitação do Santo Ofício ao 

“Brasil”, que ocorreu em 1591 na Bahia. O primeiro inquisidor enviado277 foi Heitor Furtado 

de Mendonça278, imbuído de caçar os hereges inimigos de Deus e da fé católica. “A comitiva 

                                                           
277 Ficou encarregado de visitar as capitanias da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Vicente (MATTOS, 

2014). 
278 Homem de origem nobre que passou por dezesseis investigações de “limpeza de sangue” só então assumiu o 

cargo de inquisidor. (VAINFAS, 1995).  
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inquisitorial desembarcou na Bahia em 09 de junho de 1591, domingo da Santíssima Trindade” 

(MATTOS, 2014 p. 4). Heitor Furtado “fora preparado para perceber e inquirir os hereges 

judaizantes, os mouriscos que secretamente seguiam ao Islã, o luteranismo, os feiticeiros” 

(RIBAS, 2011, p. 507). Foram lidos os Éditos da Fé e da Graça: segundo Bethencourt (2000, 

p. 156-163 apud MATTOS, 2014, p. 5), o primeiro trava da definição e caracterização dos 

crimes sob a jurisdição inquisitorial, como comportamentos que passaram a ser classificado 

como heresia, como sodomia, bigamia e fornicação; o segundo abarcava a confissão dos 

pecados sob a mesa da inquisição de forma voluntária. 

No contexto da expansão da fé católica e da Contra-Reforma, iniciada em 1545, o 

catolicismo investiu no combate aos “maus costumes” em que o nosso personagem principal, 

foi inquirido, acusado de bruxaria, sodomia e heresia. Denunciado pelo seu então colega de 

descimentos, também mameluco, Simão Roiz. Lázaro compareceu à mesa no dia 21 de janeiro 

de 1592. 

O processo inquisitorial de Lázaro da Cunha279 nos deu algumas informações sobre a 

sua vida: natural da capitania do Espírito Santo, mas não sabemos em que ano viajou para as 

capitanias do Norte, filho de Tristão da Cunha, homem branco, e de Isabel Pais, mameluca, o 

mesmo não alegou moradia fixa, mas partimos que este teria residido certo período no Engenho 

do Conde, pois em uma das expedições de Gonçalo Alvares o teria arregimentado nesta 

localidade. 

As acusações à Lázaro da Cunha foram feitas devido as suas práticas enquanto este 

estava em expedições de descimentos de grupos indígenas, muito provavelmente, nos sertões 

de Laripe ou Paripe280, região próxima a Capitania de Pernambuco, ainda localizada na 

Capitania da Bahia, sertão localizado à margem direita do Rio São Francisco, hoje território de 

Sergipe (MATTOS, 2014); os sertões aqui entendido são lugares vistos como “espaços não 

ocupados pela administração lusa e eram considerados espaços de barbárie onde habitavam os 

‘índios bravos’” (ALMEIDA, 2010, p. 32). 

                                                           
279 Disponível no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Processo nº 11068 ANTT, IL. 
280 Não sabemos ao certo em que ano Lázaro participou das expedições de descimento nos sertões de Laripe, mas 

estimasse que tenha sido entre 1584 e 1588. Lázaro teria participado das expedições de 1590, sob o comando do 

mameluco Gonçalo Álvares (MATTOS, 2014). 
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O comportamento do mameluco Lázaro da Cunha ocorria de acordo com o espaço em 

que estava situado: nos sertões adotava práticas gentílicas, como pintar seu corpo e fazer 

escarificações, riscos281, e no mundo cristão, tinha uma postura de bom cristão que era. 

Um cristão seguidor dos dogmas católicos, não comia carne em dias de Quaresma 

quando localizado no mundo cristão. Mas ao adentrar os sertões, suas práticas gentílicas 

afloravam. Lázaro conviveu com os Tupinambá durante cinco anos "sempre ao modo gentílico, 

despido e tingido, e fazendo e usando todas as cerimônias, usos, ritos, estilos e costumes dos 

gentios" (ANTT, IL, Proc. nº 11.068, fl., 23). 

Viveu igual aos Tupinambá, com "pestanas arrancadas e sobrancelhas raspadas e as 

pernas tinta de jenipapo e com o cabelo capado tudo e costume dos ditos e tinha crença nas 

feitiçarias e abusões dos ditos gentios" (ANNT, IL, Proc. nº 11.068, fl. 4). Acusado de feitiçaria 

por acreditar nas práticas sobrenaturais dos pajés Tupinambá. E 

 
Lazaro da Cunha que presente esta mameluco solteiro natural da capitania dos 

spiritos santo mostrasse que ____ oito annos pouco mais, ou menos, que o Reo foi ao 

sertão de paripe no qual se deixou ficar em companhia dos topinabales gentios entre 

os quais andou ____ do cinquo annos pouco mais ou menos, sempre ao modo 

gentílico despido e fingido, e fazendo ___do todas as ceremonias ______ e stillos, e 

costumes dos gentios, fazendo tudo (ANNT, IL, Proc. nº 11.068, fl. 75. Grifo nosso). 

 

Entretanto, logo se defendeu das acusações de heresia. 

 
nunca no seu coração creu aos ditos feiticeiros, mas de fora mostrava-lhes que os 

cria, e assim também ajuntava carne de porco com carne humana e, comendo 

com os ditos gentios, ele comia a de porco e os gentios a humana, cuidando eles 

que também a de porco que ele comia era humana, e de todas estas culpas disse que 

estava arrependido e pedia perdão. (VAINFAS, Confissões na Bahia, p. 89, Grifo 

nosso). 

 

A fé oscilante, nas fronteiras entre o sertão e mundo cristão, de Lázaro tomava forma na 

medida em que ele defendia-se perante a mesa. Justificava comer carne de porco apenas para 

agradar os gentios, com o objetivo de ganhar a confiança destes, e que sempre “teve a fé de 

Cristo no coração e que dela nunca se apartou e sempre em seu coração se encomendava a deus 

e aos santos” (ANTT, IL, Proc. n.º 11.068, fl., 33). 

Mas para cumprir seus objetivos nos descimentos pregou contra os jesuítas que queriam 

descer os grupos indígenas do sertão, evidenciando o seu caráter de apropriação em proveito 

próprio, aconselhando ao principal de que  

                                                           
281 Segundo Vainfas os riscos eram “uma espécie de condecoração do guerreiro que aprisionava e matava o 

inimigo” (VAINFAS, 1995, p. 144). Lázaro quando riscou seu corpo provava aos gentios que era um guerreiro 

valente, possibilitando a aproximação. 
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não descesse nem consentisse descer os seus gentios com os ditos padres para o mar 

desta Baia mas que se deixasse estar onde estava por que se descesse com os padres 

que lhe haviam de toma as suas mulheres e que quando muito lhe daria uma só 

(ANTT, IL, Proc. nº 11.068, fls., 30-31) 

 

O contato com os grupos indígenas dos sertões foi promovido, como já mencionado, 

devido às expedições de descimentos, com o objetivo de angariar mão-de-obra indígena para 

os engenhos, “o açúcar no Nordeste expandia-se rapidamente com a finalidade de satisfazer a 

procura europeia em crescimento” (MATTOS, 2014, p. 372). Os mamelucos eram usados para 

as expedições de descimentos como “língua”, intérpretes das línguas gentílicas, bem como ao 

fato de poderem criar laços, mostrando que eram guerreiros assim como gentios, facilitando o 

processo de aproximação dos núcleos de povoamento colonial. 

Lázaro da Cunha, visto como um mediador cultural, estava entre as fronteiras do mundo 

cristão e indígena, adequou seu comportamento a partir do espaço inserido, permitindo sua livre 

movimentação. Deu significados duplos às práticas culturais como, por exemplo, nas 

escarificações e pinturas corporais de jenipapo e urucum, mostrava-se como um guerreiro 

valente, participou de lutas contra outros gentios e colonos, mergulhou profundamente em sua 

identidade indígena, mas também deu um significado para estas práticas para além da 

cosmogonia Tupinambá; apropriou-se dos costumes para mostrar-se como um guerreiro, 

ganhando a confiança dos gentios para “descer” estes às habitações próximas a manchas dos 

povoados coloniais.  

Como Menocchio, estudado por Ginzburg, que “triturava e reelaborava suas leituras, 

indo muito além de qualquer modelo preestabelecido” (GINZBURG, 2006, p. 95), Lázaro 

oscilou entre as fronteiras culturais. Adotamos o pensamento de Stuart Hall sobre a 

fragmentação da identidade, composto de mais de uma identidade, no qual é assumida de acordo 

com o sistema cultural em que está inserido, como sugere Hall sobre a identidade que é 

“formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados 

ou interpelados nos sistema cultural que nos rodeiam” (HALL, 2006, p. 13).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O comportamento dualista de Lázaro da Cunha pode ser explicado como um conjunto 

de relações complexas de apropriações de suas matrizes culturais e processos de 

ressignificações na medida em que o trânsito entre culturas era possibilitado, em decorrência 
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dos processos de mestiçagem biológica e cultural. O comportamento de Lázaro pode ser 

enquadrado em dois aspectos, e um terceiro que converge dos dois primeiros. 

O primeiro nos leva a pensar que este mameluco adotava estes costumes gentílicos para 

auxiliar no processo de descimento, mostrando que era um guerreiro como os gentios e, assim, 

criando laços de confiança e respeito com os indígenas, evidenciando processo de apropriação 

do mameluco de sua matriz indígena, e quando retornava à vila recuperava o manto de bom 

cristão, que nunca teria perdido, em tese. 

O segundo aspecto é que estes adotavam sua matriz indígena, pois era parte de sua 

identidade, além de ser cristão por parte de pai, era indígena por parte de mãe, sentia a 

necessidade de praticar seus costumes gentílicos, que eram aflorados quando adentravam os 

sertões.  

Estas duas hipóteses podem convergir na forma em que os costumes gentílicos de 

Lázaro da Cunha ganhavam momentos de afloramento nos sertões, era parte de sua identidade 

dualista; aproveitando-se de sua face indígena para ganhar a confiança dos Tupinambá, que 

convivera por cinco anos, para facilitar no processo de descimentos dos grupos indígenas para 

os engenhos para serem utilizados como mão-de-obra. 

A transição entre as duas fronteiras culturais foi possível devido à condição de Lázaro 

da Cunha: filho de uma mameluca e de pai português. O mameluco estava entre os dois mundos, 

em uma posição fronteiriça que possibilitou o trânsito entre o mundo gentílico e 

cristão/colonial.  

Apropriando, internalizando e ressignificando, procedimentos operacionalizados de 

acordo com uma lógica própria, os dois mundos. Reconfigurando os sistemas a sua forma, 

tecendo uma identidade mestiça e cambiante, não no sentido de se reconhecer como mameluco, 

este debate não está no escopo deste de trabalho, com elementos que apresentavam importância 

para Lázaro, uma seleção, consciente e inconsciente, de comportamentos, crenças e costumes 

usados para movimentar-se no mundo colonial, recusando aquilo que não pudesse favorecê-lo, 

assim como fizera os Tupinambá estudados por Eduardo Viveiros de Castro (1992). 
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O SERTÃO PERTO DA PRAIA:  AS SESMARIAS DO CABO DE SÃO ROQUE 

(PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII) 

Autor: Pedro Pinheiro de Araújo Júnior282 

Orientador: Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo283 

 

RESUMO: 

O objetivo deste trabalho é analisar como os conceitos de “sertão” e “certão” foram utilizados 

na escrita nos documentos sesmariais produzidos pelas autoridades da Coroa portuguesa, na 

capitania do Rio Grande, na primeira metade do século XVIII. A inexistência de pesquisas 

acadêmicas sobre os espaços coloniais no litoral norte da Capitania torna a pesquisa importante 

para a historiografia. Pesquisando a partir dos documentos analisados na Plataforma Silb e 

também publicadas pela Fundação Vingt-Un Rosado, foram selecionadas quatro Cartas de 

Sesmarias do Rio Grande doadas nas imediações do Cabo de São Roque, região ao norte da 

Cidade do Natal. Apesar de serem sesmarias costeiras, nas escritas dos documentos aparecem 

termos de delimitação desses espaços rurais como “certão” e “sertão”.  Esse conceito pode ser 

entendido como um lugar a ser conquistado pelo Império Português. Autores como Jerusa Pires 

Ferreira, Janaína Amado e Antônio Robert de Moraes visualizam o “sertão” como tudo aquilo 

que estava fora de Portugal, ou seja, as suas conquistas coloniais. Desde então, “sertão” foi 

transfigurado em visões opostas, em vários momentos no período colonial, ora como sinônimo 

de lugar inabitado, desértico, longe da costa, ora como mato, meio rural, vale, ou próximo da 

“cabeça” da Capitania. Em diferentes temporalidades, a palavra “sertão” ganhou novos 

significados nas escritas dos agentes colonizadores. Bem diferente dos tempos atuais, sertão 

tinha outros sentidos na visão do observador desse espaço colonial, como demonstram as cartas 

de sesmarias analisadas. 

Palavras-Chave: Cabo de São Roque; Cartografia colonial; Sesmarias; Espaços coloniais. 

 

ABSTRACT: 

The aim of this article is to analyze how the concepts of "sertão" and "certão" were used in 

writing in the sesmarial documents produced by authorities of the Portuguese Crown, in the 

                                                           
282 Mestrando do PPGH da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Brasil. E-mail: 

pedrojuniorrn@yahoo.com.br. 
283 Doutor em História, com área de concentração em História do Norte e Nordeste do Brasil, pela Universidade 

Federal de Pernambuco. Professor do Departamento de História do CERES e do PPGH da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte - Brasil. E-mail: helder@ufrn.edu.br. 
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captaincy of Rio Grande, in the first time of century XVIII. Searching the documents analyzed 

in the Silb Platform and also published by the Vingt-Un Rosado Foundation, four donated 

letters of Sesmarias of the Rio Grande were selected in the vicinity of Cabo de São Roque, a 

region in the north of the City of Natal. Although they are coastal sesmarias, soeme terms of 

delimitation to the rural spaces like "certão" and "sertão" appear in the documents. The lack of 

academic research on colonial spaces on the north shore of the Capitania makes it as an 

important research to the historiography. This concept can be understood as a place to be 

conquered by the Portuguese Empire. Authors like Jerusa Pires Ferreira, Janaína Amado and 

Antônio Robert de Moraes visualize that "sertão" is everything that is outside Portugal, that is, 

as their colonial conquests. Since then, "sertão" has been transfigured into opposing views, at 

several times during the colonial period as a synonym for an uninhabited place, desert, far from 

the coast, or as bush, rural, valley, or near the "head" of the Captaincy. In different times the 

word "sertao" gained new meanings, in the writings of the colonizing agents. Quite different 

from nowadays, the sertão had other meanings in the view of the observer of the colonial space, 

as they demonstrate in the analyzed letters of sesmarias. 

Key Words: Cabo de São Roque; Colonial cartography; Semarias; Colonial spaces. 

 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem a finalidade de analisar como os conceitos de sertão e certão foram 

utilizados na escrita de documentos sesmariais produzidos por autoridades da Coroa 

portuguesa, no litoral da Capitania do Rio Grande, na primeira metade do século XVIII. Esse 

“Sertão perto da praia” descreve como a percepção desse conceito “sertão” modificou-se ao 

longo da época moderna. Bem diferente dos tempos atuais, na qual temos uma ideia imagético-

estereotipada desse espaço, já definido, e ligado às secas periódicas, ao bioma da caatinga, as 

figuras sertanejas (vaqueiros, flagelados, coronéis, cangaceiros e retirantes) e a uma infinidade 

de mitos. Nos tempos coloniais, o conceito era mais vasto e diverso.  

Existe uma certa carência em pesquisas no âmbito acadêmico e na historiografia do Rio 

Grande do Norte sobre os espaços do litoral ao norte da Cidade do Natal, principalmente nas 

pesquisas sobre o período colonial.  Esses espaços litorâneos correspondem, na atualidade, aos 

municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo e Maxaranguape. Uma das 

primeiras referências sobre a História desses espaços são as obras de Câmara Cascudo, “Nomes 
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da Terra”284 e  de Nilson Patriota, “Touros: Uma Cidade no Brasil”285. Ambas são obras de 

importância em indicação de fontes, registros documentais e descrição sobre as origens dos 

topônimos de várias localidades dessas áreas. Além desses dados bibliográficos, foram 

analisadas as Sesmarias286 doadas no litoral da Capitania do Rio Grande e o mapa encontrado 

no atlas de João Teixeira Albernaz, de 1640. 

O litoral norte da Capitania do Rio Grande foi descrito, desde o século XVI, por 

viajantes europeus incumbidos pela Cora lusa de descrever as novas terras do além mar. Rocha 

Pombo nos descreveu que “o litoral do território que forma hoje o Estado do Rio Grande do 

Norte foi seguramente dos primeiros, nesta parte da América do Sul, que receberam visitas de 

expedições europeias” (POMBO, 1922, p.23).  A descrição do historiador sobre os primórdios 

da colonização no litoral corrobora ao analisarmos as primeiras descrições do litoral norte, 

realizadas durante a expedição exploradora da qual fazia parte Américo Vespúcio287. Desse 

modo, a partir da carta “As Quatro Navegações”, atribuída ao navegador florentino288, 

denominou-se essa região costeira com a toponímia de “Cabo de São Roque” (PATRIOTA, 

2000, p.184).  

                                                           
284 Nessa obra, Câmara Cascudo fez uma vasta pesquisa sobre os topônimos do Rio Grande do Norte. Descrevendo 

as origens indígena ou portuguesa das localidades desse Estado. Porém existem algumas lacunas nesse trabalho 

que provocam dificuldades nas pesquisas. Uma delas é a falta de citação documental e bibliográfica. Umas das 

localidades desses espaços litorâneos é a praia de Zumbi. Segundo o autor, em 1777 Manoel Gomes Tição possuía 

o sítio do Zumbi na praia de Punahu (CASCUDO, 2002, p.133).  Essa informação não tem indicação das fontes e 

nem de alguma obra pesquisada.    
285 Obra pioneira sobre a história do principal núcleo urbano desse espaço litorâneo, Touros. Nilson Patriota 
fez uma exaustiva pesquisa sobre Touros e as cidades que se emanciparam deste município ao longo do 
século XX. Construindo no seu texto, dados importantes sobre esse espaço pouco problematizado na 
historiografia. A partir de relatos orais, fontes (paroquias, militares, sesmariais e periódicos) e fontes 
bibliográficas. A pesquisa realizada por esse autor, que tenta fazer uma história total de Touros, foi pouco 
analítica, focando na necessidade organizar as fontes em capítulos.   
286 Essas fontes se encontram tanto na Coleção Cartas de Sesmarias do Rio Grande publicadas pela Fundação 

Vingt-Un Rosado, como no banco de dados da plataforma SILB (http://www.silb.cchla.ufrn.br). Essa plataforma 

é uma base de dados contendo informações das sesmarias concedidas pela Coroa portuguesa no mundo atlântico. 

A Plataforma SILB tem como objetivo facilitar o acesso às informações de quase 16 mil cartas de sesmarias 

concedidas na América portuguesa, tanto por governadores como capitães-mores.  
287 Na obra de Rocha Pombo foi descrito que a “primeira expedição exploradora saiu de Lisboa em maio de 1501, 

e veio ter vista de terra na altura do cabo a que se deu o nome de S. Roque. Daí, perlongando a costa[...] dando aos 

vários acidentes geográficos os nomes que ainda hoje tem, como os de cabo S. Agostinho, rio S. Francisco, Rio de 

Janeiro[...] Todos esses nomes figuram já nas primeiras cartas que se desenharam do continente, desde 1502. 

Constata-se assim que foi este pedaço do Rio Grande do Norte a primeira terra do Brazil que viram os nossos avós 

depois da de Vera-Cruz” (POMBO, 1922, p.14). 
288 As cartas que são os relatos das viagens de Américo Vespúcio, foram organizadas no livro “Novo Mundo as 

cartas que batizaram a América”. Os escritos foram divididos em cartas autênticas: Carta de Sevilha, Carta de 

Cabo Verde e Carta de Lisboa. Sendo duas outras consideradas apócrifas: Mundus Novus e As Quatro Navegações.  

Ler a biografia do cronista disponível em: http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/g63.html , acessado em:01 

ago 2017. 

 

http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/g63.html
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A expedição foi realizada logo após a chegada do navegador português Pedro Álvares 

Cabral a Porto Seguro, em 22 de abril de 1500, feito considerado marco primordial da 

colonização portuguesa no Brasil (ARAÚJO JÚNIOR, 2013, p.6). A expedição exploradora 

assinalou a posse portuguesa das terras das costas do Rio Grande com um padrão de pedra289, 

coluna fincada na atual praia do Marco que, nos mapas antigos, designava a  área 

correspondente aos municípios de Barra de Maxaranguape e Guamaré (SILVA; ARRAIS; 

CAVENAGHI, 2006, p.4). O Cabo de São Roque situa-se no atual município de 

Maxaranguape290 e recebeu esse nome durante a expedição em 17 de agosto de 1501, dia 

dedicado àquele santo (MEDEIROS, 1973, p.20). Na carta, Vespúcio descreveu os indígenas 

do litoral próximo ao Cabo de São Roque para o rei de Portugal D. Manuel I: 

 
Os homens que ali estavam, descendo à praia com arcos e flechas, puseram-

se a disparar e infligiram tal terror em nossa gente – os batéis em que estavam 

resvalavam na areia ao navegar, não podendo fugir com rapidez -, que 

ninguém então se lembrou de pegar em armas, de modo que muitas flechas 

eles dispararam até que desferimos quatro tiros de bombarda sem atingir 

ninguém. Ao ouvir o estrondo, todos em fuga correram de volta ao monte onde 

estavam as mulheres a esquartejar o jovem que haviam matado, enquanto 

olhávamos em vão, mas não era em vão que nos mostravam os pedaços que, 

assando num grande fogo que tinham aceso, depois comiam: também os 

homens, fazendo-nos sinais semelhantes, davam a entender que haviam 

matado e assim comido outros dois cristãos nossos, e exatamente por isso 

acreditamos que falavam a verdade. Esse ultraje ofendeu-nos a fundo, pois 

vimos com nossos próprios olhos a profanação com que trataram o morto. 

(VESPÚCIO, 2003, p.103-106) 

 

Pode-se considerar o navegador florentino como o primeiro cronista europeu a descrever 

o litoral do atual291 Rio Grande do Norte, sendo possível observar, em seu texto, a geografia da 

região e das características físicas e dos hábitos antropofágicos dos índios Potiguara292. Essa 

                                                           
289 Esse Marco contém os símbolos oficiais dos agentes do Descobrimento: A Cruz da Ordem de Cristo e o escudo 

de Portugal. Em 1928, uma missão do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, composta por 

Câmara Cascudo e Nestor Lima, confirmou sua autenticidade. Para a comunidade local (Cauã), o marco revestia-

se de sentido religioso, tornando-se objeto de culto. Ele foi transferido para o Forte dos Reis Magos. Uma réplica 

se encontra na atual Praia do Marco. (SILVA; ARRAIS; CAVENAGHI, 2006, p.4). 
290 “A Ponta do Calcanhar, a 7 quilômetros de cidade de Touros, tem mil vezes mais jeito e porte de cabo do que 

a ponta Gorda, hoje apelidada de São Roque” no atual município de Barra de Maxaranguape (PATRIOTA, 2000, 

p.184). 
291 Na obra de Rocha Pombo foram feitos comentários a respeitos da carta “As Quatro Viagens”, confirmando ser 

o relato de Vespúcio sobre as imediações do Cabo de São Roque: “Estas informações não deixam dúvida nenhuma 

quanto ao trecho da costa em que esteve aquella gente: tanto a latitude calculada, como a obstinada repulsa dos 

índios, mostram claro como por ali se estava em domínio dos Potiguaras. Andava-se pelas vizinhanças do cabo S. 

Roque” (POMBO, 1922, p.25). 
292 Os índios Potiguara, “habitavam a proximidade do litoral e as ribeiras de rios, fabricando canoas e apetrechos 

para a pesca, que era feita com flechas e pequenos anzóis feitos de espinhas de peixe ligados a fios de algodão ou 

espécie de cânhamo. Moravam em aldeias, sua principal unidade da organização social, cuja localização era 
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fonte é importante para compreender que o espaço já era ocupado por esse grupo indígena nos 

primórdios da colonização lusa. Paulatinamente, esse espaço foi apropriado pelos colonos 

portugueses nos séculos subsequentes através da concessão de sesmarias. Além disso, as 

crônicas de Vespúcio consolidaram a toponímia Cabo de São Roque. Essa “tornou-se, para os 

navegantes que vinha, a estes mares, o ponto de referência mais conhecido” (POMBO, 1922, 

p.26). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Em Portugal no período medieval, os portugueses empregavam a palavra, grafando-a 

“sertão” ou “certão”, para referir-se a áreas situadas dentro de Portugal, porém distantes de 

Lisboa. A partir do século XV, usaram-na também para nomear espaços vastos, interiores, 

situados dentro das possessões recém-conquistadas ou contíguas a elas, sobre os quais pouco 

ou nada sabiam, (AMADO, 1995, p.147). Através da perspectiva da autora, observou-se nas 

fontes sesmarias os termos “sertão” e “certão” utilizados com frequência em cartas concedidas 

no litoral do Cabo de São Roque. Esse termo foi largamente utilizado, até o final do século 

XVIII, pela Coroa portuguesa e pelas autoridades lusas nas colônias. No Brasil, são 

numerosíssimos os exemplos disso na documentação oficial (AMADO, 1995, p.147).  

Assim, o termo “sertão” era repleto de significados ao se observar as fontes do período 

colonial. Ocorre uma oscilação no significado, ora como um lugar distante, ora como um lugar 

próximo, contíguo à costa. Um desses exemplos é o Dicionário do Padre Raphael Bluteau. Nele, 

os termos “certão” e “sertão” foram identificados como “o interior, o coração das terras, oppõe-

se ao marítimo; O sertão toma-se por mato longe da costa; O sertão da calma[...]” (BLUTEAU, 

1789, p.396). Essas oscilações são perceptíveis nas análises das fontes,  mostrando que o 

processo colonizador que estava em curso apropriou-se desses espaços, tidos como inóspitos, 

ou como “fundos territoriais”293.  

Esse conceito foi analisado por Jerusa Pires Ferreira, ao descrever que era difícil 

estabelecer uma direção conceitual do mesmo, pois existe uma graduação de significações que 

formam “verdadeiros blocos opostos, pares positivos, como uma constante que vai unir dois 

polos”. Desse modo, a pesquisadora analisou textos de dicionaristas, cronistas e fontes coloniais 

                                                           
escolhida num lugar alto, ventilado, próximo a água e adequado às plantações que se faziam ao seu redor” (LOPES, 

1998, p.50). 
293 Segundo Robert de Moraes, são constituídos pelas áreas ainda não devassadas pelo colonizador, de 

conhecimento incerto e, muitas vezes, apenas genericamente assinaladas na cartografia da época. Trata-se dos 

“sertões”, das “fronteiras”, dos lugares ainda sob domínio da natureza ou dos “naturais” (MORAES, 2008, p.69) 
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e percebeu essas oscilações no significado. Se por um lado, há o sentido de interior, de 

distanciamento da costa de profundidade ao alcance, existe a contrapor-se o sentido de um 

sertão litorâneo, visível exterior, fácil de atingir (FERREIRA, 2004, p.29-32). 

A amplificação desse conceito foi norteada por Antônio Carlos Robert de Moraes, ao 

estabelecer que o “sertão” são lugares que atraíram o interesse de agentes sociais que visavam 

estabelecer novas formas de ocupação e exploração daquelas paragens nos tempos modernos. 

Nessa perspectiva, o “sertão” seria uma conquista territorial perpetrada pelos agentes da Coroa 

lusa, um espaço a ser dominado. Esses “olhares externos” que o ambicionavam esses espaços, 

nomeavam e qualificavam caatingas, cerrados, florestas e campos. “ Um conceito nada ingênuo, 

veículo de difusão da modernidade no espaço” (MORAES, 2003, p.1-5). 

Numa perspectiva semelhante à de Robert de Moraes, no sentido de perceber o “sertão” 

com um espaço a ser conquistado, Claudia Damasceno Fonseca qualifica-o como o interior 

desconhecido, selvagem e mítico da colônia, carregado de significações por vezes 

contraditórias, afirmando, ainda, que essa palavra aparece continuamente nas representações do 

espaço colonial. O sertão pode ser descrito como uma superfície de contornos imprecisos. Na 

perspectiva do colonizador, como uma folha em branco sobre a qual virão a se inscrever as 

marcas da dominação (FONSECA, 2011, p.51-52). A autora afirma ainda que  

 

O sertão colonial é um espaço em perpétuo vir a ser: sua conversão em 

território se faz à medida que o povoamento avança e se intensifica. O sertão 

pode ser descrito como uma superfície de contornos imprecisos, mas continua, 

homogêneas – e, na perspectiva do colonizador, como uma folha em branco 

sobre a qual virão se inscrever as marcas da dominação (FONSECA, 2011, 

p.54). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A análise documental foi realizada à luz da discussão teórica sobre o conceito de sertão, 

através da visualização das cartas de sesmarias concedidas nas adjacências do Cabo de São 

Roque. Entre 1605 e 1819, foram concedidas 24 sesmarias, entres elas, foram encontradas 4 

que descreviam o sertão perto da praia como sendo contíguo e próximo da cabeça da Capitania, 

a Cidade do Natal, e escritas com os termos “sertão” e “certão”. Nesse ínterim, avaliou-se o 

mapa de João Teixeira Albernaz de 1640, considerado uma das primeiras referências 

cartográficas sobre esse espaço litorâneo, o que facilita na pesquisa para compreender tanto as 

características naturais como do surgimento dos topônimos. 

 



440 
 

 

Quadro 1 – Sesmarias concedidas nas adjacências do Cabo de São Roque. 

Sesmeiros Lugar Data Descrição 

Capitão Antônio 

Lopes de Lisboa e 

o Capitão Doutor 

da Silveira 

Rio do 

Fogo 
1706 

1 légua pela costa e 2 

léguas de largo pelo sertão. 

Domingos 

Carvalho da Silva 

Rio do 

Porto do 

Touro 

1711 
2 léguas pela costa e légua e 

meia de largo pelo sertão. 

Alferes Francisco 

da Costa Barboza 

Sítio 

Pititinga 
1713 

3 léguas de terra pela costa 

(entre os rios Punaú e 

Maxaranguape) e 1 légua de 

largo para o sertão. 

João Fernandes de 

Araújo 

Sítio 

Pititinga 
1746 

3 léguas de terra pela costa 

( a partir da barra do rio 

Punaú) e 1 légua de largo 

para o certão 

 

Disponível em: http://www.silb.cchla.ufrn.br/ 

 

Figura 1 – O litoral ao norte da Cidade do Natal sob a ótica de João Teixeira Albernaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Albernaz, João Teixeira: [Atlas] DESCRIPÇÃO DE TODO O MARITIMO DA TERRA DE S. 

CRVS, CHAMADO VULGARMENTE, O BRAZIL, [manuscrito colorido], 1640. Instituto dos 
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Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, inv. nº CF 162, fl. 4, [Cota: Coleção Cartográfica, nº 162. TT-

CRT-162], Lisboa, Portugal. 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 Nas fontes sesmariais foram utilizadas as grafias “sertão” e “certão” para descrever os 

espaços que seriam apropriados pelos agentes coloniais na primeira metade do século XVIII. 

Desse modo, observa-se o processo de territorialização dos sertões ao norte de Natal. As 

ampliações das conquistas são perceptíveis nos documentos a partir do século XVIII.  Em 

relação ao mapa de Teixeira Albernaz, percebe-se a formação de outros topônimos, sobretudo 

de origem indígena. Nas imediações da Cidade do Rio Grande, visualiza-se uma melhor 

definição dos rios, praias, em uma riqueza de detalhes, provavelmente por ser um espaço mais 

definido e conhecido pelos colonos. Observa-se também um semitriângulo com o título de 

“Baixos de São Roque”, termo muito utilizado nos mapas entre os séculos XVII e XIX, 

mostrando os perigos de se navegar pelo litoral norte devido aos baixios que provocam muitos 

encalhes de navios294. Correspondem na atualidade aos parrachos das praias dos municípios de 

Maxaranguape e Rio do Fogo. 

 Por fim, pode-se avaliar o vazio de informações quando visualizamos o mapa em 

direção ao litoral norte, isto é, o sertão perto da praia, as praias e os rios adjacentes ao Cabo de 

São Roque, na época ainda pouco conhecido pelos colonos, porém próximo e contíguo a Cidade 

do Natal.  Destacam-se apenas dois topônimos: o Primeiro “Paranduba”, correspondendo na 

atualidade à Ponta Santo Cristo, no município de São Miguel do Gostoso295; os outros são “Rio 

da Agoadoce” e Valus Monte”, correspondentes ao rio do Porto de Touro e monte que deu 

origem ao mesmo topônimo, Touro296. Esse topônimo foi descrito em um livro de 1679, 

publicado em Portugal pelo Frei Raphael de Jesus297. Ao descrever os conflitos entre 

                                                           
294 Sobre os naufrágios ocorridos nesse litoral, ler a obra de Olavo de Medeiros Filho com título de Naufrágios no 

Litoral Potiguar. Natal:  IHGRN, 1988. 
295 PEREIRA, Levy. "O. Brandibe". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. 

Disponível em: http://lhs.unb.br/atlas/O._Brandibe. Data de acesso: 19 jan 2018. 
296 Segundo Nilson Patriota, o topônimo surgiu quando os primeiros navegantes europeus “tiveram uma 
atenção despertada pela silhueta denegrida de uma barreira pedregosa que configurava uma 
impressionante cabeçorra taurina. Intrigados com uma tal semelhança, deram-lhe o nome de Touro Grande. 
[...] a pedra do Touro expandiu seu prestígio ao longo de pelo menos 180 quilômetros de litoral. Da 
embocadura do Maxaranguape ao pontal de Guamaré, na vizinhança de Macau, tudo era ‘costa do Touro’.” 
(PATRIOTA, 2000, p.199-200). 
297 A edição analisada de “Castrioto Lusitano” foi a de 1844, dedicada ao Imperador D. Pedro II, tendo como 

editor João Pedro Aillaud. 
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portugueses e holandeses durante os anos de 1624 e 1654, indicou a toponímia “Porto do 

Touro”.  

 

Instava a importância, e no porto do Touro, catorze léguas do Rio Grande para 

o norte, deixou a armada ao mestre de campo Luiz Barbalho298 com mil 

trezentos infantes, e ao Camarão e Henrique Dias com a sua gente[...] Parte d’ 

um deserto era o porto onde a armada deitou a Luiz Barbalho com a sua gente, 

sem mais viveres que os cada soldado podia trazer em sua mochila (JESUS, 

1844, p.142).  

 

Ao analisar essa fonte, novamente se observa que, ainda em meados do século XVII, 

esse espaço era inabitado por colonos e índios. Ou o cronista preferiu omitir alguma referência 

aos índios? Esse “desaparecimento” dos silvícolas nas fontes coloniais é um desafio nas 

pesquisas vindouras. Não existe também, até o momento, nenhum registro de algum núcleo de 

povoamento lusitano nas imediações do Cabo de São Roque até meados do século XVII; 

todavia, verifica-se o surgimento de um novo topônimo nesse litoral, o Porto do Touro299, 

servindo como referência geográfica para a demarcação das sesmarias desse sertão perto da 

praia. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de serem sesmarias costeiras, nas escritas dos documentos aparecem termos de 

delimitação desses espaços rurais como “certão” e “sertão”. A inexistência de pesquisas 

acadêmicas sobre os espaços coloniais no litoral norte da Capitania do Rio Grande torna a 

pesquisa importante para a historiografia, visto que esse conceito pode ser entendido como um 

lugar a ser conquistado pelo Império Português. Autores como Jerusa Pires Ferreira, Janaína 

Amado e Antônio Robert de Moraes visualizam que o “sertão” era tudo aquilo que estava fora 

de Portugal, ou seja, as suas conquistas coloniais. Desde então, “Sertão” foi transfigurado em 

visões opostas, em vários momentos no período colonial, ora como sinônimo de lugar inabitado, 

desértico, longe da costa, ora como mato, meio rural, vale, ou próximo da “cabeça” da 

                                                           
298 Em 1640 foram travados combates navais entre as armadas flamenga e luso-espanhola no litoral entre as 

capitanias de Pernambuco e Rio Grande. Com a derrota da esquadra da União Ibérica, esta reuniu-se nos baixios 

de São Roque (arrecifes submersos no litoral do Porto do Touro). Luís Barbalho Bezerra, mestre de campo que 

vinha também a bordo dos navios, solicitou permissão para desembarcar os seus 1.430 homens, dentre os quais 

havia 340 soldados recrutados nos Açores e muitos paulistas (MEDEIROS FILHO, 1998, p.83). 
299 Segundo Nilson Patriota, o topônimo surgiu quando os primeiros navegantes europeus “tiveram uma atenção 

despertada pela silhueta denegrida de uma barreira pedregosa que configurava uma impressionante cabeçorra 

taurina. Intrigados com uma tal semelhança, deram-lhe o nome de Touro Grande. [...] a pedra do Touro expandiu 

seu prestígio ao longo de pelo menos 180 quilômetros de litoral. Da embocadura do Maxaranguape ao pontal de 

Guamaré, na vizinhança de Macau, tudo era ‘costa do Touro’.” (PATRIOTA, 2000, p.199-200). 
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Capitania. Diferente dos tempos atuais, sertão tinha outros sentidos na visão do observador 

desse espaço colonial, como demonstram as cartas de sesmarias analisadas. 
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PERFIL DOS COLONOS QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO MILITAR 

DA CAPITANIA DO RIO GRANDE (SÉCULOS XVII, XVIII E XIX) 

Maiara Silva Araújo300 

Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo301 

 

RESUMO:  

Por meio de uma análise quantitativa de fontes militares, mais especificamente assentamentos 

de praça e baixas referentes aos séculos XVII, XVIII e aos primeiros anos do século XIX, este 

estudo examinou o perfil dos homens que atuaram em corpos militares da administração 

colonial da Capitania do Rio Grande. Problematizando, dessa forma, a naturalidade dos colonos 

que ingressaram no serviço militar, suas qualidades e condição. Em consonância com essa 

análise quantitativa, realizamos, também, um exame qualitativo dos homens que aturaram na 

administração militar da Capitania do Rio Grande e residiram, especificamente, nos sertões 

desse espaço. Para tanto, discutimos o perfil e a trajetória de vida de Manoel Guedes do 

Nascimento, pardo, residente nos sertões do espaço citado e que assentou praça em 29 de agosto 

de 1797. Para composição desse estudo, além dos assentamentos de praça, fizemos uso também 

de fontes judiciais e paroquiais, que foram examinadas de forma qualitativa, através do método 

onomástico de Carlos Ginzburg. Por fim, com base nos dados coletados nos assentamentos de 

praça e baixas, podemos afirmar o serviço militar no contexto da colônia possibilitava, dentre 

outros elementos, o ingresso de homens de diferentes qualidades, como indígenas, mestiços, 

negros e brancos. Todavia, o ingresso desses colonos no serviço militar não era homogêneo e 

se dava em consonância com o cenário sócio-histórico da Capitania do Rio Grande. 

Palavras-Chave: Assentamentos de praça; Administração colonial; Capitania do Rio Grande. 

 

ABSTRACT: 

By means of a quantitative analysis of militaries sources, more specifically the soldier 

registrations and retirement records in seventeenth and eighteenth centuries and in the first years 

in nineteenth century, this text examined the men’s profile who acted in military corporations 

of Rio Grande Captaincy colonial administration. This study ask about the source settlers who 

joined in military service. Combined with the quantitative analysis it was realized too a 
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qualitative examination of the men who worked in Rio Grande Captaincy military 

administration and who lived specifically in backwoods of this place. For this it was discussed 

the Manoel Guedes do Nascimento’s profile and trajectory. He was a brown man, he lived at 

backwoods and he became soldier on August 27th, 1797. For the composition of this research 

it was searched too judicial and parochial sources that were examed by the onomastic methods 

from Carlo Ginzburg. Finally, it supported by datas collected in soldier registrations and 

retirement records it possible assure the military service in colonial context used to make it 

possible the entry of different kind of men like Indian, black and white men. However the entry 

these settlers in military service wasn’t homogeneous and had happend in line with social 

historic scenary in Rio Grande Captaincy.  

Key words: soldier registration; colonial administration; Rio Grande Captaincy. 

 

INTRODUÇÃO 

Nesse estudo, estamos preocupados com o perfil dos homens que constituíram os corpos 

militares da Capitania do Rio Grande, ou seja, por trás dos ofícios desempenhados, desejamos 

compreender quem eram esses homens que atuaram no serviço militar do espaço citado, onde 

residiram, qual a sua naturalidade, qualidade e condição. Para tanto, dividimos nosso texto em 

dois tópicos, onde, a princípio, através de uma análise quantitativa302 de assentamentos de praça 

e baixas referentes aos séculos XVII, XVIII e aos primeiros anos do século XIX, examinamos 

o perfil de homens que atuaram em corpos militares da administração colonial da Capitania do 

Rio Grande. Sendo assim, problematizamos, dentre outros aspectos, as qualidades303 e 

condição304 dos colonos que ingressaram no serviço militar. Em consonância com essa análise 

                                                           
302 Segundo Barros (2013), a história quantitativa é uma metodologia que se propõe a compreender a realidade por 

meio de estatísticas, de valores a serem medidos e problematizados. Todavia, segundo o mesmo, esse mecanismo 

utilizado em uma análise histórica só faz sentido se ultrapassar a descrição e em consonância com as estatísticas 

apresentadas realizar, também, um estudo qualitativo, exercício que buscamos realizar nesse estudo. 
303 Sempre que nos referimos em nosso texto ao conceito de qualidade estamos partindo das problematizações de 

Paiva (2012). Conforme este autor, o termo qualidade foi empregado na Europa, durante o Antigo Regime, para 

distinguir os “homens bons”, de qualidades, ou seja, que não possuíam sangue infecto ou defeito mecânico, 

daqueles que não eram providos de qualidades. Segundo o autor, esse mesmo termo foi importado para o Novo 

Mundo. Entretanto, na ibero-américa o seu significado foi ampliado, passando a designar, além da origem ou 

religião, o fenótipo dos indivíduos. Assim, qualidade passou a abranger todos os indivíduos, todavia, alguns 

possuíam qualidades que faziam com que fossem tidos como “homens bons” (homem branco, cristão e portador 

de cabedal) e outros possuíam qualidades que os colocavam em uma escala social inferior (mestiços, negros, judeus 

e, dentre outros elementos, defeito mecânico). Portanto, a qualidade hierarquizava e distinguia os habitantes da 

ibero-américa e elucidava o lugar que cada habitante desse contexto deveria ocupar na dinâmica sócio-histórica 

da época.  
304 Condição, segundo Paiva (2012), era o certificado jurídico de um indivíduo, ou seja, a forma como um habitante 

da colônia era qualificado perante a sociedade, no que concerne a sua condição jurídica. Sendo assim, um colono 

podia ser classificado nas fontes judiciais de três formas: livre, liberto e escravo. 
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quantitativa, realizamos, também, um exame qualitativo305 dos homens que aturaram na 

administração militar da Capitania do Rio Grande e residiram, especificamente, nos sertões 

desse espaço. Para tanto, discutimos, de forma específica, aspectos da trajetória de vida de 

Manoel Guedes, que assentou praça em 29 de agosto de 1797.  

É pertinente salientar que, o serviço militar na América Portuguesa estava dividido em 

três corpos: as tropas de linha ou tropas pagas, as milícias e as ordenanças. Cada corpo militar, 

evidentemente, possuía suas especificidades. No caso das tropas pagas, mesmo com as 

dificuldades causadas pelos atrasos, seus membros recebiam soldo, fardamento, armamento, 

assistência médica e alimentos. Conforme Izecksohn (2014), os soldados das tropas pagas 

costumavam ser obtidos por meio de recrutamentos forçados, mas, também, não era incomum 

o assentamento voluntário de jovens que procuravam fugir do desemprego ou de outras 

condições de trabalho muito duras. Aspecto que verificamos, por exemplo, na documentação 

que examinamos306. 

Quanto às milícias, eram estruturadas com base na qualidade de seus membros (milícias 

de homens brancos, pardos ou negros) ou nas condições financeiras dos mesmos. Esse corpo 

militar possuía um caráter local e não recebia soldo, apenas quando estivesse atuando em 

conflitos. Segundo Izecksohn (2014), a abertura para o acolhimento de pessoas de cor nas 

milícias é uma peculiaridade das sociedades ibero-americanas, tendo em vista que nas colônias 

inglesas homens de cor eram acolhidos no serviço militar, apenas em situações emergenciais e, 

a posteriori, não conseguiam maior integração. Em detrimento, na América Portuguesa é 

possível perceber uma atuação de pessoas de cor que ultrapassa os períodos de conflitos, como 

é o caso, por exemplo, dos terços de pessoas pardas e negras, que durante a ocupação holandesa 

na Capitania de Pernambuco encontraram um cenário propício para atuarem e se 

institucionalizarem307. 

No que concerne às ordenanças, era um corpo militar que deveria acolher todos os 

homens livres, em idade produtiva e que não estivessem matriculados em nenhuma outra tropa 

militar. Ou seja, era constituída por homens que não dependiam do serviço militar e que 

                                                           
305 A análise qualitativa que realizamos foi através de um cruzamento de fontes e do método onomástico que Carlo 

Ginzburg e Carlo Poni discutem, onde o nome é fio condutor da pesquisa histórica.  
306 Um caso de assentamento voluntário foi o de José Bezerra Cavalcanti, pardo, de idade de 20 anos, natural da 

Freguesia da Muribeca, localizada na Capitania de Pernambuco e que assentou praça de soldado voluntariamente 

no dia 20 de junho de 1723. Possivelmente, José Bezerra, desejava ascender socialmente através do serviço militar, 

obtendo prestígio e mercês por suas atuações. Entretanto, seria preciso fazer uma análise de cunho qualitativo 

acerca da trajetória desse mestiço para sabermos ao certo que motivou sua matrícula voluntária no serviço militar, 

exercício que foge os limites desse trabalho. 
307 Sobre essa discussão ver os trabalhos de Luiz Geraldo Silva (2013). 
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exerciam outros ofícios para sobreviverem. Esses homens, normalmente, não recebiam 

treinamentos militares e eram convocados apenas em situações emergenciais. Segundo Francis 

Cotta (2010), as ordenanças não recebiam nenhum apoio do Estado Português, no que concerne 

a alimentos e armamentos. Sendo assim, no caso da necessidade da atuação desses homens 

eram os moradores dos locais afetados pelos conflitos que forneciam os alimentos básicos para 

sua manutenção. 

No caso da documentação militar que examinamos, é um manuscrito avulso e que não 

apresenta dados afirmando se é referente a assentamentos e baixas de tropas pagas, ordenanças 

ou milícias. Todavia, apesar dessas dificuldades no exercício de catalogação e de análise dessa 

documentação, acreditamos que dos 893 documentos arrolados, 408 correspondem a 

assentamentos de colonos em tropas pagas que atuaram no litoral da Capitania do Rio Grande. 

Defendemos essa hipótese devido constar nesses assentamentos o valor do soldo recebido pelos 

soldados e demais membros desse corpo militar, bem como a presença de dinheiro referente ao 

fardamento e, também, a presença de assistência médica308 e de alimentos. Além disso, como 

discutiremos posteriormente, existem colonos de diferentes qualidades se matriculando no 

serviço militar, ou seja, não existe um padrão de qualidade ou cabedal, aspecto que poderia 

caracterizar uma milícia. Em consonância com isso, temos, também, o caso de Antonio Gomes 

Torres, cabo de esquadra, que recebeu assistência do cirurgião da Tropa de Linha. Ou seja, a 

própria documentação assevera o nome do corpo militar ao qual Antonio Gomes pertencia. 

Entretanto, infelizmente o resto da documentação, mais precisamente 485 registros, não faz 

referência a soldo ou qualquer outra informação que nos possibilite afirmar de qual corpo 

militar se trata. Acreditamos que, dentre esses assentamentos, existem registros de membros 

das ordenanças, visto que temos a presença de soldados que viviam de seus ofícios e que eram 

naturais, por exemplo, da ribeira do Seridó, espaço no qual existia apenas as ordenanças e que, 

conforme Silva (2003), eram tropas que costumavam atuar nos sertões. 

 

PERFIL DOS COLONOS QUE ASSENTARAM PRAÇA NA CAPITANIA DO RIO 

GRANDE 

Para análise quantitativa do perfil social dos colonos que assentaram praça na Capitania 

do Rio Grande em fins do século XVII e no decurso do século XVIII e nos primeiros anos do 

                                                           
308 Francisco Paulo Moreyra, homem branco e casado, assentou praça em 18 de junho de 1776 de Cirurgião da 

Guarnição. 
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século XIX, catalogamos 893 registros militares referentes ao espaço em análise309. Essa 

documentação, em linhas gerais, contém as seguintes informações: nome do colono que 

assentou praça ou recebeu baixa, qualidade, condição, filiação, local de moradia, naturalidade, 

idade e o soldo recebido. Em nossa análise, percebemos que a descrição do colono que se 

alistava no serviço militar costumava ser mais ampla em pessoas de qualidade branca e mestiça. 

Nos indivíduos qualificados como índios, por exemplo, listava-se, apenas, a condição e a aldeia 

a qual pertencia. 

 Um caso que demonstra isso é o dos colonos Antonio de Freytas da Costa, pardo, e 

Francisco Dias, índio.  Antonio de Freytas da Costa, natural da Capitania do Rio Grande, 

assentou praça de soldado no dia 13 de maio de 1735. O mesmo foi descrito na documentação 

compulsada da seguinte forma: “homem pardo, estatura alta, seco do corpo, cara comprida, 

olhos pardos, com os dentes de antes da parte de cima menor, com um sinal de ferida acima da 

sobrancelha direita; sobrancelhas abertas”. Em detrimento, Francisco Dias, que assentou praça 

de soldado no dia 01 de novembro de 1704, foi qualificado da seguinte forma: “Índio da Aldeia 

de Mipibu”. Ou seja, a depender da qualidade do indivíduo, esse podia ser descrito com mais 

detalhes acerca do seu fenótipo. Percebemos que, na verdade, praticamente, apenas os colonos 

qualificados como índios ou aqueles definidos como negros eram descritos de forma mais 

resumida. Esses grupos sociais, também, numericamente, eram menores quando comparado à 

presença de homens mestiços e brancos no serviço militar, conforme discutiremos a posteriori. 

Essas informações no leva a considerar que, provavelmente, os mestiços e brancos conseguiram 

obter maior inserção no serviço militar. 

No que concerne aos dados quantitativos que conseguimos obter por meio da análise 

dos assentamentos de praça e baixas e que nos permitiu estabelecer um perfil dos colonos que 

se matricularam no serviço militar da Capitania do Rio Grande, percebemos que a maior parte 

dos homens que assentaram praça ou receberam baixa no espaço citado eram naturais do 

mesmo. De forma mais precisa, dos 893 assentamentos catalogados 286 eram referentes a 

colonos que eram naturais da Capitania do Rio Grande. Entretanto, esse dado, na verdade, não 

é uma peculiaridade das tropas pagas da Capitania do Rio Grande, tendo em vista que, segundo 

Silva (2003), as tropas burocráticas possuíam na América Portuguesa um caráter local, visto 

que Portugal, diferentemente da Espanha, não costumava enviar homens para as tropas 

regulares. Ou seja, a constituição das tropas regulares do espaço em exame se adequava a 

                                                           
309 Essa documentação continha assentos, ou seja, a matrícula do soldado na companhia, baixas e dados referentes 

a promoções ou fugas em mostras.  
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realidade das tropas pagas da América Portuguesa, as mesmas, até o momento, não rompem 

com o padrão estabelecido. 

No que concerne à naturalidade dos demais colonos que assentaram praça na Capitania 

do Rio Grande, infelizmente 402 indivíduos não tiveram essa informação listada no momento 

em que se matricularam no serviço militar. Ou seja, 48% do total dos registros examinados não 

nos ofereceu esse dado. Todavia, a análise dessa documentação demonstrou que existiam 

colonos de diferentes Capitanias da América Lusa e que assentaram praça no espaço em exame, 

desde colonos naturais do reino (14 indivíduos) a colonos naturais do Rio de Janeiro (13 

indivíduos).  

Porém, percebemos que foi a capitania da Paraíba (36) e a de Pernambuco (62) que 

ofereceram mais homens para o serviço militar. Com relação a esse dado presente na 

documentação, acreditamos que, no que se refere aos assentamentos concernentes a fins do 

século XVII e ao início do século XVIII, o que motivou a presença desses homens no serviço 

militar do espaço em exame foi a resistência indígena à ocidentalização dos sertões, definido 

pela historiografia clássica como Guerra dos Bárbaros310. Esse aspecto fica evidente, por 

exemplo, no caso da Paraíba, onde constatamos que dos 36 colonos naturais desse espaço e que 

assentaram praça na Capitania do Rio Grande, 29 o foram no contexto da Guerra dos Bárbaros, 

mais precisamente entre os anos de 1688 e 1722. Salientamos também que, desses 36 

assentamentos, 20 correspondem a índios que atuaram no serviço militar no evento citado. 

Dessa forma, uma análise qualitativa dessa documentação evidencia com clareza a presença de 

colonos desse espaço no processo de ocidentalização dos sertões da capitania do Rio Grande. 

Quanto à qualidade desses colonos que assentaram praça no espaço em estudo, 

constatamos que os de qualidade mestiça e de qualidade branca correspondiam a 44% do total 

de homens que constituíram os corpos militares da Capitania do Rio Grande. Todavia, 

constatamos, também, a presença de pessoas qualificadas como indígenas e negras. O gráfico 

abaixo evidencia de forma sistematiza a qualidade dos colonos que assentaram praça no recorte 

temporal em análise. 

 

Qualidade dos colonos que assentaram praça na Capitania do Rio Grande  

                                                           
310 Conforme Ferraz (2014), Pernambuco funcionou como um centro irradiador de homens, recursos, fardamentos 

e alimentos no contexto de conquista dos sertões. 
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Fonte: Elaboração da autora com base nos assentamentos de praça da Capitania do Rio Grande 

(séculos XVII, XVIII e XIX). 

 

Uma análise precisa da documentação examinada nos permite perceber padrões nos 

assentamentos de índios e de pessoas qualificadas como negras. Tanto os colonos definidos 

como índios quanto os definidos como pretos, assentaram praça ou receberam baixa na 

Capitania do Rio Grande no contexto da Guerra dos Bárbaros. De forma precisa, os 

assentamentos e baixas ocorreram entre 1688 e 1715. Sendo assim, a documentação evidencia 

de forma clara a utilização da força indígena e de pessoas qualificadas como pretas no processo 

de conquista dos sertões. Na verdade, segundo Ferraz (2014), essa foi uma estratégia utilizada 

pelos colonizadores em Pernambuco para desbravarem os sertões desse espaço. Conforme a 

mesma, os índios caetés quase foram exterminados na ocasião de conquista dos sertões do São 

Francisco e, nessa empreitada de colonização, os lusitanos fizeram uso da força indígena e negra 

em seus corpos militares. 

Já para as pessoas de qualidade mestiça e de qualidade branca, não é possível 

estabelecer, até o momento, um padrão de assentamentos. Percebemos que essas populações 

assentaram praça no decurso de todo recorte temporal examinado. Além disso, os elementos 

referentes aos seus fenótipos e que constituem sua qualidade foram descritos de forma mais 

ampla do que os dos colonos definidos como índios e como negros, conforme já elucidamos 

nesse texto. 

Consideramos pertinente elucidar que, no gráfico que construímos optamos por não 

agrupar todos os indivíduos que foram qualificados como sendo produtos da mistura na 

categoria “mestiços”. Fizemos essa escolha porque acreditamos que é relevante salientar o 

quanto o termo mestiço não é homogêneo e agrupa pessoas de diferentes qualidades. Nesse 

sentido, segundo Paiva (2012), “mestiço” é o indivíduo que no contexto de ocidentalização das 

terras da América foi engendrado através do intercurso biológico entre pessoas de diferentes 
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qualidades e condições. Esses colonos foram qualificados nas fontes paroquiais, judiciais e 

militares de diferentes formas: cabra, mameluco, trigueiro, pardo e, dentre outros, mulato.  

Portanto, em nosso gráfico, optamos por evidenciar as diferentes tipologias que eram 

atribuídas aos colonos que eram considerados como sendo produtos das dinâmicas de 

mestiçagens. Sendo assim, o único colono que consideramos como “mestiço” foi Manoel Leitão 

da Silva, de idade 35 anos, natural da Vila de Garuju, Capitania de Pernambuco e que foi 

descrito na documentação da seguinte forma: “estatura mediana, cabelo ondeado e castanhado, 

cara comprida, olhos pardos e vivos, cor não mui branca, nem mui negreira, sobrancelhas 

abertas e com um sinal de ferida.” Ou seja, nos assentamentos ficou evidente que o mesmo era 

mestiço, mas esse não teve a uma tipologia mestiça enunciada no momento em que se alistou 

no serviço militar. 

Quanto à condição desses colonos, segundo dados que obtivemos na documentação 

compulsada, 94, 1% dos homens que assentaram praça eram livres, 5, 11% eram forros e 0,11% 

eram escravos. Esse dado, na verdade, também, não rompe com o que os estudos acerca do 

alistamento nas tropas burocráticas vêm problematizando. Segundo Silva (2003), os 

recrutamentos para as tropas de linha buscavam alistar homens livres e solteiros. As ordenanças, 

também, buscavam recrutar homens livres. Evidentemente que em meio a situações 

emergenciais a utilização da força escrava em corpos militares foi uma realidade. Todavia, 

normalmente, alistavam-se homens livres e, no caso das tropas pagas, como salientamos, de 

preferência solteiros.  

Na verdade, na documentação examinada, apenas, um indivíduo foi definido como 

escravo. Foi caso de Simão, de idade de 25 anos e que assentou praça de tambor, no dia 16 de 

março de 1730. Nessa ocasião, Simão foi definido como sendo preto do gentio da Costa da 

Mina e escravo do Alferes Vitoriano Roiz dos Santos. Por fim, quanto aos colonos definidos 

como forros e que corresponde a 51 indivíduos, todos eram índios. Infelizmente, a 

documentação não lista quando esses índios foram alforriados. Entretanto, talvez, os mesmos 

tenham obtido a liberdade na condição de se alistarem no serviço militar e atuarem no contexto 

da Guerra dos Bárbaros. Todavia, como afirmamos, esse é um dado que não está posto nos 

assentamentos e que para ser obtido necessitaria de uma análise de cunho qualitativa, onde fosse 

feito um cruzamento das fontes militares com as fontes de caráter judicial, referentes ao espaço 

em exame. 

Os dados quantitativos presentes nos assentos e baixas da Capitania do Rio Grande são 

muitos e ultrapassam os limites desse texto. Todavia, buscamos listar e problematizar aqueles 
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que consideramos pertinentes para estabelecer um perfil do colono que assentou praça no 

espaço em estudo. Dessa forma, ao observamos as informações discutidas acima percebemos 

que as pessoas de qualidade mestiça e de qualidade branca constituíam 44% dos assentamentos 

de praça. Percebemos também que existia um padrão de assentamento entre as pessoas de 

qualidade indígena e negras, visto que essas atuaram de forma efetiva no serviço militar no 

contexto da Guerra dos Bárbaros. Por fim, dentre outros elementos, constatamos que 408 

assentamentos são referentes, provavelmente, a matrículas de soldados nas tropas pagas da 

Capitania do Rio Grande e que essas possuíam um caráter local, tendo em vista que eram 

compostas majoritariamente, de colonos naturais da Capitania do Rio Grande. 

 

ASPECTOS DA TRAJETÓRIA DE VIDA DE MANUEL GUEDES 

Manuel Guedes do Nascimento311, homem pardo, filho de Manoel Guedes dos Santos e 

Anastácia Maria, natural da cidade da Paraíba, casou-se em 04 de junho de 1789 com Mariana 

Ferreira das Neves, filha João Antônio Ferreira das Neves e Luzia Fernandes das Neves312. 

Nessa ocasião, Manuel Guedes recebeu em dote os seguintes bens: uma escrava mulata, de 

nome Theotônia, de idade de vinte e tantos anos, no valor de 100$00; um escravo, filho da 

cativa Theotônia, de idade de dez anos, no valor de 30$000; seis vacas paridas, no valor de 

18$000; duas garrotas, no valor de 2$000; duas poldras, no valor 6$400; um tacho de cobre, no 

valor de 4$800 e dez oitavas de ouro lavrado, no valor de 14$000. A soma desses bens resultava 

em 175$200313.  

Entretanto, um requerimento de Manoel Guedes, aposto no inventário de sua sogra, 

Luzia Fernandes das Neves, no ano de 1838, nos faz supor que apenas a metade do valor de seu 

dote foi pago o quando o mesmo contraiu núpcias com Mariana Ferreira. Nesse requerimento, 

Manoel Guedes expressou o seu desejo de ser pago do valor da Terça da defunta sua sogra do 

que o monte lhe devia de seu dote, no caso o valor de 87$600. A justificativa de Manoel Guedes 

no requerimento era simples: como ele havia recaído na obrigatoriedade de pagar o que devia 

ao monte de sua sogra, a quantia de 9$250, desejava, também, ser ressarcido do que este monte 

                                                           
311 A escolha desse mestiço se deu em decorrência de termos contato com uma documentação referente aos sertões 

da Capitania do Rio Grande que nos possibilitou realizar um cruzamento de dados e reconstituir aspectos de sua 

trajetória de vida. Outro elemento que justificou essa escolha foi o nosso interesse em tentar compreender de forma 

específica a atuação dessa população no serviço militar do espaço citado, tendo em vista que os estudos sobre 

mestiços para Capitania do Rio Grande ainda são incipientes. E, nesse sentido, citamos os trabalhos de Macedo 

(2013) que foram pioneiros nas discussões sobre as mestiçagens para os sertões da Capitania do Rio Grande. 
312 As informações referentes ao matrimônio de Manuel Guedes foram retiradas do Livro 1 de matrimônio, da 

Paróquia de Sant’ana de Caicó, 1788-1809, fl. 6. 
313 Esses dados foram retirados do inventário post-mortem de Luzia Fernandes das Neves, falecida em 1838. 
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lhe devia de seu dote. Por fim, Manoel Guedes conseguiu ser feliz em sua empreitada e recebeu 

da Terça de sua sogra o valor requerido.  Nesse sentido, os bens presentes nesse dote nos oferece 

uma imagem do cabedal desse mestiço e nos possibilita asseverar que o mesmo se uniu a uma 

mestiça que possuía certo patrimônio, tendo em vista que no contexto da colônia, apesar do 

dote ser uma prática, só dotava aquele que possuía condições financeiras para tal empreitada. 

(Macêdo, 2007).  

Manuel Guedes e sua família residiu na Ribeira do Sabugi, com grande parte de suas 

porções localizada atualmente no munícipio de São João do Sabugi. O mesmo assentou praça 

no serviço militar da Capitania do Rio Grande em 29 de agosto de 1797. Infelizmente a 

documentação não apresentou dados referentes ao cargo exercido por Manuel Guedes na 

ocasião em que se alistou no serviço militar. Todavia, acreditamos que esse mestiço, assim 

como os demais colonos residentes nos sertões da Capitania do Rio Grande e que assentaram 

praça nesse espaço, atuava nas ordenanças e não nas tropas pagas. Levantamos essa hipótese, 

tendo em vista que nos sertões da Capitania do Rio Grande existia, apenas, ordenanças, desde 

1726, conforme Medeiros Filho (1983) e, também, porque em seu assentamento e no dos 

demais residentes do espaço citado não existe dados referentes a soldos, fardamentos ou a 

assistência médica. Nessa ocasião foi listado, praticamente, apenas a sua qualidade.  

Por fim, salientamos que essa breve reconstituição de aspectos da trajetória de vida de 

Manuel Guedes é a materialização de um exercício que pretendemos realizar de forma mais 

ampla com outros colonos mestiços que assentaram praça na Capitania do Rio Grande, no 

intento de problematizar as especificidades dessa população no que concerne a sua atuação no 

serviço militar e, consequentemente, sua inserção na sociedade colonial do espaço em estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É sempre complexo encerrar um texto. Todavia, acreditamos que essa complexidade é 

ampliada quando as fontes nos possibilitariam ir além do que realizamos aqui, tanto no sentido 

quantitativo quanto qualitativo. Entretanto, esse exercício de análise que realizamos nesse 

artigo é apenas a introdução do estudo dessa temática, que será explorada de forma mais ampla 

em nossa dissertação. Nesse sentido, concluímos esse texto afirmando que realizamos uma 

análise dos assentamentos de praça e de baixa, onde as metodologias quantitativas e/ou 

qualitativas se encontraram no intento de estabelecer um perfil dos colonos que assentaram 

praça na Capitania do Rio Grande e de problematizar esses elementos, elucidando as 

especificidades e diferenças entre os assentamentos de pessoas de qualidade indígena, mestiça, 
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negra ou branca. E salientando, também, aspectos da trajetória de vida de um mestiço em 

específico e, dessa forma, evidenciando a inserção desse indivíduo e dessa população na 

dinâmica social da colônia.  
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NOVOS RAMOS, NOVAS FLORES:  

DISCUSSÕES SOBRE O MITO DA FUNDAÇÃO DA POVOAÇÃO DO JARDIM DAS 

PIRANHAS (SERTÕES DO RIO GRANDE, SÉCULOS XVIII-XIX) 

Autora: Maria Alda Jana Dantas de Medeiros314 

Orientador: Dr. Helder Alexandre Medeiros de Macedo315 

 

RESUMO:  

Discute a mitografia acerca da fundação da povoação do Jardim das Piranhas, gênese do 

município de Jardim de Piranhas – RN, entre os séculos XVIII e XIX, com enfoque na figura 

de Margarida Cardoso, convocada como doadora do patrimônio territorial destinado à ereção 

da capela da povoação. O trabalho insere-se no Projeto de Pesquisa “História dos Sertões do 

Rio Grande do Norte e da Paraíba”, sob o Plano de Trabalho “Sertões do Rio Grande do Norte 

e Paraíba: das sesmarias à territorialização do espaço”. Em diálogo com as proposições teórico-

metodológicas da História Regional e Local, partiu da análise historiográfica de produções 

locais sobre a história do município, confrontando as informações extraídas sobre o mito com 

a análise de fontes de caráter sesmarial, judicial e eclesiástico, sobre a Ribeira do Piranhas. Vê-

se que a construção imagética de Margarida Cardoso se distancia do que fora encontrado no 

corpo documental analisado; isto, somado ao até então desconhecimento da existência de um 

documento que comprove a doação das terras, põe em dúvida a suposta doação, assim como 

deixa margens para novas interpretações sobre a concessão do patrimônio para a capela.  

Palavras-chave: Ribeira do Piranhas; Mito; Margarida Cardoso. 

 

ABSTRACT:  

It discusses the mythology about the foundation of the village of Jardim das Piranhas, origin of 

county of Jardim de Piranhas - RN, between the centuries XVIII and XIX, focusing on the 

figure of Margarida Cardoso, admited as the donor of the territorial patrimony destined to the 

erection of the village’s chapel. This work is part of the Research Project "Histórias dos Sertões 

do Rio Grande do Norte e da Paraíba", under the Work Plan "Sertões do Rio Grande do Norte 

e da Paraíba: das sesmarias à territorialização do espaço". In dialogue with the theoretical-

                                                           
314 Discente do Curso de Licenciatura em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), Campus de Caicó - Brasil. Bolsista PPG/PROPESq do Projeto 

História dos Sertões do Rio Grande do Norte e Paraíba (Edital nº 01/2016-PPG/PROPESq), sob orientação do 

Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo. E-mail: aldajanamedeiros@gmail.com 
315 Professor do Departamento de História do CERES-UFRN. E-mail: heldermacedox@gmail.com 
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methodological propositions of Regional and Local History, it started from the 

historiographical analysis of local productions on the county’s history, comparing the 

information extracted on the myth with the analysis of sources judicial, ecclesiastical, and also 

land concessions letters, on the Ribeira das Piranhas. It is seen that the imaginative construction 

of Margarida Cardoso is distant from what had been found in the analyzed documentary body; 

this, jointly with the hitherto unawareness of the existence of a document proving the donation 

of the land, calls into question the supposed donation, and also leaves margins for new 

interpretations on the granting of the patrimony to the chapel. 

Key words: Ribeira do Piranhas; Mith; Margarida Cardoso. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho integra-se ao Projeto de Pesquisa Histórias dos Sertões do Rio Grande do 

Norte e Paraíba, aprovado no Edital 01/2016 – PPG/PROPESq – Apoio a grupos Emergentes 

para Criação de Programas de PósGraduação, cujo objetivo é analisar, através de variados 

vieses, as histórias dos sertões norte-rio-grandense e paraibano, dentro de um amplo recorte 

temporal, que abarca desde o Holoceno até o século XXI. O projeto desdobra-se em dois eixos 

de pesquisa, cada um com suas especificidades e pontualidades: o primeiro eixo reflete sobre o 

imaginário e as práticas culturais dos sertões, enquanto o segundo aborda as tramas sociais das 

relações sertanejas. 

Inserida no primeiro eixo, esta pesquisa é fruto do Plano de Trabalho Sertões do Rio 

Grande do Norte e Paraíba: das sesmarias à territorialização do espaço, que tem como 

finalidade examinar as ideias sobre o “sertão” presentes nos requerimentos para concessão de 

sesmarias nos espaços sertanejos das Capitanias do Rio Grande do Norte e da Paraíba (entre as 

décadas de 1650 e 1750) e nos inventários post-mortem da Ribeira do Seridó (de 1737-1822).  

A territorialização do espaço atualmente representado pelo município de Jardim de 

Piranhas-RN foi explorada em trabalhos anteriores, oportunidade em que pudemos ver que este 

processo se desenrolou durante os séculos XVIII e XIX e se consolidou com o surgimento de 

uma povoação, chamada Jardim das Piranhas, termo da Vila Nova do Príncipe, Freguesia do 

Seridó, Capitania do Rio Grande (MEDEIROS, 2017). Neste presente trabalho, esmiuçamos tal 

processo e focamos especificamente na discussão sobre a mitografia construída sobre a 

fundação da povoação do Jardim das Piranhas, onde destacamos a figura de Margarida Cardoso, 

convocada pela tradição oral como doadora do patrimônio territorial destinado à ereção da 

capela da povoação, cujo orago é Nossa Senhora dos Aflitos. 
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Jardim de Piranhas localiza-se na região do Seridó norte-rio-grandense, município por 

onde o rio Piranhas-Açu adentra no estado potiguar. Sua historiografia apresenta muitos 

déficits: o principal livro que encontramos sobre sua história mal faz uso de fontes manuscritas, 

alicerça-se, primordialmente, em depoimentos e conversas com antigos moradores da região. 

Referimo-nos a obra Jardim de Piranhas: ontem e hoje, publicada em 1994, de autoria de 

Alcimar Araújo, Erivan Araújo e José Macário Medeiros.   

O livro compila relatos e fatos da história da cidade e também aborda o mito da 

fundação. Todavia, pela falta de base documental, deixa lacunas historiográficas sobre a 

temática, que só irá ser brevemente discutida por Arthur Santos (SANTOS, 2014). Ao cruzar 

versões do mito perpassadas oralmente com informações encontradas em inventários post-

mortem do século XVIII e XIX, Santos inicia um debate inédito, mas não elucida todas as 

questões que a mitografia manifesta, pelo teor incipiente de sua problematização.   

Neste sentido, com o fito de contribuir com a historiografia local e preencher algumas 

de suas lacunas, este artigo busca debater a mitografia da fundação da povoação do Jardim das 

Piranhas, realçando a construção imagética da figura de Margarida Cardoso, suposta benfeitora 

da povoação, estudando o mito em contínuo cruzamento com manuscritos do século XVIII e 

XIX. 

As fontes manuseadas apresentam caráter sesmarial, paroquial e judicial. Consultamos 

cartas de requerimento de sesmarias concedidas pelas Capitanias do Rio Grande e da Paraíba, 

cujos manuscritos originais se encontram nos livros dos Institutos Históricos e Geográficos dos 

referidos estados. Utilizamos, também, transcrições de tais documentos nos trabalhos de Lyra 

Tavares (1982), Medeiros Filho (2002), e também na Plataforma SILB – Sesmarias do Império 

Luso-Brasileiro. Livros de assentos religiosos da Freguesia da Gloriosa Senhora de Santa Ana 

do Seridó, conservados na Paróquia de Santa Ana de Caicó, constituíram o leque de fontes 

eclesiásticas. Por fim, como fontes judiciais, usamos inventários post-mortem do Fundo da 

Comarca de Caicó, custodiados pelo Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC) 

do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), além dos livros de notas do Cartório de 

Pombal. 

Através da análise da obra Jardim de Piranhas: ontem e hoje (ARAÚJO, MEDEIROS, 

MEDEIROS; 1994), anteriormente citada, extraímos a narrativa do mito fundador da povoação 

do Jardim das Piranhas e de “figuras históricas” do município, de onde destrinchamos as 

informações apresentadas sobre Margarida Cardoso e começamos, a partir de então, a buscá-la 

nas documentações históricas.  
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Iniciamos o rastreio nas fontes paroquiais, nos livros mais antigos de assentos religiosos 

da Freguesia da Gloriosa Senhora de Santa Ana do Seridó (dois livros de casamentos, três livros 

de batizados e três de óbitos, que datam de 1788 a 1838), e nas judiciais (inventários post-

mortem da Comarca de Caicó, que compreendem os anos de 1737 a 1822). Ademais, ao mapear 

as sesmarias concedidas pela Capitania da Paraíba do Norte nos espaços atualmente 

circunscritos nos limites do município de Jardim de Piranhas, procuramos verificar se os 

sujeitos que aparecem na narrativa mitográfica atuaram como sesmeiros durante o século 

XVIII. O intensivo cruzamento das fontes é primordial neste exercício, motivo pelo qual 

também analisamos escrituras de vendas, procurações e demais processos presentes nos livros 

de notas do Cartório de Pombal do século XVIII.  

Para além do rastreamento, também buscamos nas fontes algum documento que 

demonstrasse a doação de terras feita à capela de Nossa Senhora dos Aflitos, da povoação do 

Jardim das Piranhas, supostamente realizada por Margarida Cardoso, conforme a narrativa do 

mito. 

Nossa abordagem teórico-metodológica dialoga com os preceitos da História Regional 

e Local (NEVES, 2002) e da Análise Historiográfica, a partir de reflexões acerca da “operação 

historiográfica” (CERTEAU, 2008), em que se analisa o discurso histórico dentro do lugar e 

contexto de produção do autor. 

 

A NARRATIVA MITOGRÁFICA 

Como já mencionado, pudemos examinar, em oportunidades anteriores, o surgimento 

da Povoação do Jardim das Piranhas, gênese do município de Jardim de Piranhas-RN, resultado 

da territorialização que se desenvolveu nos séculos XVIII e XIX. Na ocasião, conseguimos 

levantar os nomes dos sítios e fazendas onde surgiram os primeiros circuitos fixos de ocupação, 

sendo estes: Barra de Baixo, Batalha, Cais, Caiçara, Jardim, Lagoa Rachada, Piedade, Sant’Ana 

e Timbaubinha (MEDEIROS, 2017). 

Percebemos a importância do aparecimento de uma instituição eclesiástica como um 

dos pontos chaves para o curso da territorialização e, consequentemente, para o surgimento da 

povoação. Neste aspecto, levantamos o contexto histórico do padroado régio na colônia 

lusitana, situação em que a Igreja detinha grande relevância na organização territorial da 

América portuguesa, excedendo suas funções religiosas para, igualmente, exercer controle em 

âmbitos político-administrativos. Conforme Fonseca (2011), admitia-se uma aglomeração 

estável de pessoas em lugares onde existiam sedes do poder eclesiástico. Com maior 
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especificidade, Cascudo (1968), declara que uma povoação se consagrava com o surgimento de 

uma capela e um cemitério, instituições que representavam o início e o fim da vida humana.  

É necessário assumir, portanto, a relevância do surgimento da capela que fora erguida 

nas margens do rio Piranhas, no século XVIII, na fazenda Jardim, sob invocação de Nossa 

Senhora dos Aflitos, como indício de uma ligação social entre os moradores dos sítios, que se 

uniam para consagração de seus ritos de passagem. 

Doravante, partimos para uma análise minuciosa sobre o mito do surgimento da capela, 

que acaba sendo assumido como o mito sobre a própria fundação da povoação. Perpassado 

oralmente através das gerações, o mito foi narrado no livro Jardim de Piranhas: ontem e hoje 

(ARAÚJO, MEDEIROS, MEDEIROS; 1994). Sucintamente, conta-se que três vaqueiros 

guiavam um rebanho de gados e, durante o percurso, tiveram que atravessar o rio Piranhas, com 

fortes e perigosas correntezas. Mesmo com os riscos, os vaqueiros iniciaram a travessia, 

acompanhados pelo gado, quando começaram a afogar-se nas águas violentas. Um dos 

vaqueiros, já prestes a desistir da luta pela sobrevivência, fez uma prece à Nossa Senhora, 

prometendo erguer uma capela em sua homenagem, caso ele, seus companheiros e os animais 

se salvassem. 

A súplica foi atendida e tanto os vaqueiros, quanto as cabeças de gado, conseguiram 

atravessar o rio com vida. Para cumprir a promessa à deidade, os vaqueiros decidiram que 

tangeriam o gado e que construiriam o templo no local em que o rebanho parasse. Quando o 

gado parou, iniciaram uma busca para saber a quem pertencia as terras: 

 

Fizeram o rodeio e um deles foi procurar o proprietário das terras para contar 

o milagre acontecido e receber permissão para construir a capela. Encontrou-

se Margarida Cardoso que, além de lhes conceder a permissão, ajudou-lhes no 

cumprimento da promessa, facilitando-a por todos os meios que estavam a seu 

alcance (ARAÚJO; ARAÚJO; MEDEIROS, 1994, p. 12). 

 

Isto posto, iniciamos o que é de nosso maior interesse neste trabalho: a análise da 

personagem Margarida Cardoso, convocada como doadora das terras. Podemos observar a 

construção imagética de Margarida Cardoso como de uma mulher forte, que apresenta traços 

enobrecedores e ilustres já nos primeiros instantes da narrativa mitográfica.  

A idealização desse perfil pode ser observada em mais algumas passagens da obra. 

Notamos uma mulher influente, de alto poderio financeiro: 

 
Margarida dirigia e mantinha poder sobre toda a propriedade que é hoje 

a nossa enobrecida Jardim de Piranhas. Era mulher de palavras firmes, mas 

que gostava de fazer caridade: chegando em sua casa, o pobre saía de “barriga 



462 
 

cheia”, além de levar o quanto pudesse em alimentos. [...] Conta-se ainda que, 

quando alguém lhe chamava no alpendre de sua casa, ela sempre se 

aproximava com um facão na mão, conduzido a qualquer lugar aonde fosse, 

principalmente ao tratar de negócios. Uns achavam que esse gesto era por 

causa de inimizades que possuía com fazendeiros. Outros afirmavam ser o 

facão uma forma de defesa pessoal, pelo fato de ela ser a mulher mais rica 

por essas redondezas”. (ARAÚJO; ARAÚJO; MEDEIROS, 1994, p. 12; 

grifo nosso)  

 

Outro excerto em que podemos observar alusões ao poder de Margarida Cardoso está 

presente numa obra de Valdeci dos Santos Júnior (2008), no momento em que o autor analisa 

vestígios arqueológicos no leito do rio Piranhas e encontra fragmentos cerâmicos 

 
[...] em um local onde teria existido a casa de Margarida Cardoza, que, 

segundo informações orais dos moradores mais antigos da comunidade, teria 

sido a primeira moradora da área e uma espécie de baronesa de toda a 

região, com muitos escravos e que gostava de tomar banho com moedas 

de ouro e prata (SANTOS JÚNIOR, 2008; grifo nosso).  

 

Destemida, Margarida também é fortemente lembrada por sua generosidade e 

benevolência: 

 
[...] Muito devota da Virgem Maria, antes de morrer, não tendo para quem 

deixar a herança, doou todo seu patrimônio à nossa Padroeira. [...] por ter 

defendido os pobres, com eles compartilhando o próprio pão; por não ter se 

omitido do perigo de viver sozinha com suas irmãs, enfrentando de voz aguda 

os homens bruscos e fortes do nosso sertão; e, acima de tudo, por ter doado 

este chão, de maneira tão consciente e de coração, para a construção de 

nosso Jardim, por tudo isso ela merece a nossa atenção, a nossa 

lembrança, o nosso carinho e a nossa preocupação em torná-la viva 

sempre.” (ARAÚJO; ARAÚJO; MEDEIROS, 1994, p. 12; grifo nosso) 

 

Constatamos que as abordagens sobre Margarida Cardoso estão envoltas de muito 

saudosismo e valorização dessa personagem na história do município de Jardim de Piranhas, 

com exaltação contínua de seu extenso patrimônio. O enaltecimento de Margarida Cardoso se 

expressa também de outras formas, mais palpáveis, como na existência de uma rua da cidade 

que leva seu nome, em sua homenagem. 

 

EM CONTATO COM AS FONTES 

Como já explicado, a obra de Araújo, Araújo e Medeiros (1994) não utiliza como base 

fontes históricas manuscritas, sendo as informações sobre Margarida Cardoso acima expostas 

frutos de relatos orais transmitidos pelos séculos. À vista disso, passamos a buscar o que os 
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manuscritos históricos tinham a nos dizer sobre Margarida Cardoso e confrontar os novos dados 

com o que até então conhecíamos sobre ela.  

Por conseguinte, iniciamos a tentativa de rastreá-la no corpo documental, buscando sua 

trajetória, seus bens, suas relações sociais e, principalmente, procuramos averiguar a existência 

de um documento que comprovasse sua doação de terras para a construção da capela de Nossa 

Senhora dos Aflitos. 

Segundo a certidão de óbito que encontramos, Margarida Cardoso nasceu em 1729 e 

faleceu aos 90 anos, em 1819. Supostamente, ela era uma mulher que havia herdado grande 

patrimônio de seus pais e morado com suas irmãs a vida toda, sem ter casado ou deixado 

herdeiros – motivo pelo qual havia doado todos seus bens para a santa (ARAÚJO; ARAÚJO; 

MEDEIROS, 1994). No entanto, quando passamos a nos aprofundar na documentação da 

época, começamos a enxergar as primeiras discrepâncias entre o relato mitográfico e as 

informações extraídas das fontes.  

Constatamos que Margarida Cardoso foi casada com Sebastião Gonçalves de Araújo e 

teve, com ele, até onde pudemos encontrar, oito filhos. Residiam no sítio Barra de Baixo, na 

Ribeira das Piranhas. 

Para investigar até onde se estendia o cabedal de Margarida Cardoso– e, agora, de sua 

família – esmiuçamos a análise dos inventários post-mortem. Vemos que em 1798, Sebastião 

Gonçalves de Araújo faleceu aos 75 anos e foi inventariado por Margarida Cardoso. Nos bens 

arrolados, podemos incluí-lo no perfil dos moradores da povoação do Jardim: feições 

essencialmente rurais, num contexto em que o pilar econômico era o criatório, movido 

sobretudo pelo trabalho familiar (MEDEIROS, 2017). Sebastião Gonçalves possuía 

propriedade em terras denominadas Ilha Grande e Cachoeira, e o somatório de seus bens 

resultou na quantia de 1:369$000 (entre títulos de ouro, prata, escravos, gado cabrum e cavalar), 

embora tenha morrido com 194$530 em dívidas. 

Em 1826, Margarida Cardoso foi inventariada por uma de suas filhas, Joana Barreto. Os 

desvios entre o mito e os documentos tornam-se mais palpáveis na análise de seu inventário 

post-mortem, uma vez que nada é listado em seus títulos de dinheiro, ouro, prata, ferro, gado 

cabrum, vacum ou cavalar. Os únicos bens arrolados são uma mesa velha, uma casa de taipa 

velha e a propriedade de terras que tinha no sítio Barra de Baixo, onde morava, somando a 

quantidade de 97$000.  

Sensatamente, devemos refletir sobre o patrimônio diminuto encontrado. Segundo 

Dantas (2008), os anos de 1824 a 1826 foram de seca, o que pode explicar as poucas posses 
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inventariadas. De qualquer forma, sentimos um notório contraste entre a idealizada grandiosa 

fortuna que Margarida Cardoso detinha (uma mulher que tomava banho com moedas de ouro, 

afinal, segundo a tradição oral) e o patrimônio que realmente lhe pertencia.  

Também nos chama atenção que em nenhuma parte de seu inventário, ou de seu marido, 

encontramos alguma menção de sua suposta doação territorial para a capela da povoação. Para 

além da documentação referente à Ribeira do Seridó, conjuntamente investigamos os livros de 

notas do século XVIII do Cartório de Pombal, uma vez que, até 1788, a povoação do Jardim 

das Piranhas era termo da Povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó, Capitania 

da Paraíba do Norte. Contudo, quando em contato com esses documentos, também não 

encontramos nada que se refira à concessão para o templo religioso. Seguimos, pois, 

desconhecendo a existência de um documento que a comprove. 

 

NOVOS RAMOS 

Com o levantamento dos primeiros sujeitos que se fixaram na povoação do Jardim das 

Piranhas, encontramos um caso que nos chamou particular atenção. Trata-se da trajetória de 

Isabel de Barros de Oliveira. Natural do Rio Grande e filha de portugueses, Isabel de Barros se 

casou em 1741, com Manoel Gonçalves Rabelo, natural de Lisboa. O casal teve seis filhos – 

até onde conseguimos rastrear – e possuíam propriedade no sítio Batalha, na Lagoa Rachada e 

na fazenda Jardim, onde moravam. 

Esta família nos desperta atenção, em primeira instância, por seu refinado cabedal. Em 

1762, Manuel Gonçalves Rabelo faleceu e foi inventariado por sua esposa, no ano seguinte: o 

patrimônio somou um total de 1:185$070 em bens, distribuídos pela fazenda Jardim e Lagoa 

Rachada. Podemos observar muitas peças de ouro e mais alguns artigos rebuscados, como uma 

toalha de Guimarães – tecido adornado com bordados que seguiam técnicas europeias, peça que 

compunha o refinado aparelho de refeições de Manoel Gonlçaves Rabelo (MACÊDO, 2015). 

Em seu testamento também consta que o capitão possuía propriedade no riacho Paraú, onde 

criava 1200 cabeças de gado. 

Anos depois, quando Isabel de Barros de Oliveira foi inventariada, em 1798 – já não 

podendo administrar seu patrimônio, por estar em estado de demência, conforme seu inventário 

– a listagem dos bens não nos mostra, em primeiro momento, nada peculiar. Possuía uma 

escrava (20$000), uma caixa e uma mala, já velhas (2$320) e uma morada de casas (30$000). 

No entanto, na continuidade da listagem de seus bens de raiz, encontramos arrolada uma parte 
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de terras de criar gados, na fazenda Jardim, Ribeira das Piranhas, e outra parte terra, no mesmo 

sítio, que está “obrigada ao patrimônio da capela do Jardim” (275$000).  

Em todo o corpo documental levantado e estudado, esta foi a passagem mais próxima 

que encontramos de um documento que mencionasse uma doação de terras para a capela de 

Nossa Senhora dos Aflitos. Em vista disso, colocamos em pauta a possibilidade de Isabel de 

Barros de Oliveira ter doado o patrimônio territorial destinado à ereção do tempo, haja vista o 

chamativo cabedal de sua família e o fragmento indicado em seu inventário post-mortem. 

Outro fator que levantamos é a disposição espacial de onde as duas famílias se 

localizavam – a de Margarida e a de Isabel, algo que pode ser observado ao analisar o mapa 

que esboça como seria a povoação, no século XVIII. 

 

Mapa 1: Povoação do Jardim das Piranhas 

 

Fonte: Mapa elaborado pela autora com base no mapa de pontos d’água de Jardim de Piranhas, 

produzido pelo Serviço Geológico do Brasil-CPRM). 

 

A capela fora erguida na fazenda Jardim, onde Manuel Gonçalves Rabelo e Isabel de 

Barros de Oliveira residiam – e onde aparece a parte de terras que Isabel de Barros destinou à 

capela. Por outro lado, Margarida Cardoso e Sebastião Gonçalves de Araújo moravam no sítio 
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da Barra de Baixo, e não há menção em documentos que eles possuíssem propriedade da 

fazenda Jardim. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A “Povoação do Jardim das Piranhas”, gênese do território atualmente representado pelo 

município de Jardim de Piranhas, foi resultado de um gradual processo de territorialização, que 

se desenrolou durante os séculos XVIII e XIX. O surgimento de uma instituição eclesiástica, 

na forma de uma capela destinada ao culto de Nossa Senhora dos Aflitos, atuou como elemento 

crucial neste curso, como expressão de poder local e núcleo urbano. O mito traçado sobre a 

fundação dessa capela torna-se o mito da própria origem do município, onde vemos o destaque 

dado à Margarida Cardoso, convocada pela narrativa como doadora das terras onde o templo 

foi erigido.  

Observamos que o perfil construído acerca de Margarida Cardoso faz alusões à uma 

mulher de muitas riquezas, que vivera com suas irmãs e não deixou nenhum herdeiro. 

Testemunhamos que esta imagem se distancia do que fora encontrado no corpo documental 

analisado, de onde podemos inferir, a julgar pelo seu inventário post-mortem, que seu cabedal 

não era volumoso como imaginado, e que seus bens foram divididos entre seus herdeiros, sem 

menções a alguma doação.   

Isto, somado ao até então desconhecimento da existência de um documento que 

comprove sua concessão de terras, põe em dúvida sua suposta contribuição, assim como deixa 

margens para novas interpretações sobre a concessão do patrimônio para o templo religioso, 

onde Isabel de Barros de Oliveira aparece como uma possível concessora, conforme passagens 

de seu inventário.  

Contudo, para além das hipóteses aqui elencadas e discutidas, ambos os cenários trazem 

a figura de uma mulher como benfeitora da povoação do Jardim das Piranhas, mostrando um 

protagonismo feminino pouco encontrado nas histórias dos municípios do Seridó norte-rio-

grandense, principalmente no tocante aos saudosos mitos fundadores. Na excelência das 

narrativas, apenas homens aparecem como personagens principais nas tramas sertanejas. Novos 

horizontes nos mostram, pois, que mulheres também atuaram como sujeitos históricos nos 

sertões do Seridó. 
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O OLHAR DA IGREJA SOBRE AS MESTIÇAGENS 

(FREGUESIA DO SERIDÓ, SECULOS XVIII E XIX) 

Autor: Lucas Thiago Araújo de Medeiros 316 

Orientador: Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo 317 

 

RESUMO:  

Discute as possibilidades de uso e apropriação de fontes eclesiásticas para a compreensão das 

dinâmicas de mestiçagens na região Seridó, sertão do Rio Grande do Norte entre os séculos 

XVIII e XIX. Faz parte das reflexões metodológicas do projeto História das mestiçagens nos 

sertões do Rio Grande do Norte por meio de um léxico das “qualidades” (séculos XVIII-XIX), 

que tem como uma de suas metas realizar um levantamento dos sacerdotes que atuaram na 

referida freguesia e o padrão utilizado para o registro e classificação de mestiços (“mestiço”, 

mameluco, pardo, mulato, cabra e curiboca). Metodologicamente parte de uma revisão 

historiográfica de autores regionais (eruditos e acadêmicos) e da análise dos livros de batizados 

(1803-1806, 1814-1818), casamentos (1788-1809, 1809-1821) e de óbitos (1788-1811, 1812-

1838), que se encontram arquivados no Centro Paroquial São Joaquim (Caicó-RN) e 

documentados através de fotografia digital, com cópia disponível para consulta no Laboratório 

de Documentação Histórica (LABORDOC) do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), 

com o objetivo de identificar o padrão utilizado pelos sacerdotes para registrar os indivíduos 

frutos das mestiçagens, especialmente os mestiços. A pesquisa parte da hipótese de que os 

agentes coloniais ligados à Igreja, neste período, por serem responsáveis pela maioria dos 

registros que foram conservados, provavelmente, manejavam as qualidades a partir de seus 

referenciais de mundo, do cotidiano do universo colonial e das circunstâncias do evento 

religioso, atribuindo-as (ou não atribuindo) aos sujeitos que participavam das cerimônias 

católicas. 

Palavras–chave: Qualidade; Seridó; Dinâmicas de mestiçagens; Igreja. 

 

THE LOOK OF THE CHURCH ON THE MISCEGENATION 

(SERIDÓ PARISH, SECULES XVIII AND XIX) 

ABSTRACT:  
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Discusses the possibilities of use and appropriation of ecclesiastical sources for the 

understanding of the dynamics of miscegenation in the Seridó region, in the backwoods of Rio 

Grande do Norte between the XVIII and XIX centuries. It is part of the methodological 

reflections of the project History of miscegenation in the backlands of Rio Grande do Norte 

through a lexicon of "qualities" (secules XVIII-XIX), which has as one of its goals a survey of 

the priests who worked in the said parish and the standard used for the registration and 

classification of “mestizo” (mestizo, mameluco, brown, mulatto, goat and curiboca). 

Methodologically part of a historiographical revision of regional authors (erudites and scholars) 

and analysis of the books of baptized (1803-1806, 1814-1818), marriages (1788-1809, 1809-

1821) and deaths (1788-1811, 1812) 1838), which are archived in the São Joaquim Parish 

Center (Caicó-RN) and documented through digital photography, with a copy available for 

consultation at the Laboratory of Historical Documentation (LABORDOC) of the Center for 

Higher Education of Seridó (CERES), with the objective of identifying the pattern used by the 

priests to record the fruits of the mestizos, especially the mestizos. The research is based on the 

hypothesis that colonial agents associated with the Church, in this period, being responsible for 

most of the records that were preserved, probably handled the qualities from their world 

references, the quotidian universe and colonial circumstances religious event, attributing them 

(or not attributing) to the subjects who participated in the Catholic ceremonies.  

Keywords: Quality; Seridó; Dynamics of miscegenation; Church.  

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho surge como resultado do plano de trabalho Léxico das “qualidades” nos 

sertões do Rio Grande do Norte (séculos XVIII-XIX): o olhar dos padres sobre os "mestiços" 

(2ª etapa) que está atrelado ao projeto de pesquisa  História das mestiçagens nos sertões do Rio 

Grande do Norte por meio de um léxico das “qualidades” (séculos XVIII-XIX), coordenado 

pelo Professor Helder Alexandre Medeiros de Macedo, o qual tem como principal objetivo 

investigar quem nomeava as pessoas com os qualificativos de “mestiço”, mameluco, pardo, 

mulato, cabra e curiboca. 

O presente artigo, partindo das discussões de Eduardo França Paiva sobre a relação entre 

as dinâmicas de mestiçagens e os mundos do trabalho (2015), tem como objetivo discutir as 

possibilidades de uso e apropriação de fontes eclesiásticas para a compreensão das dinâmicas 

de mestiçagens na Freguesia do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte entre os séculos XVIII 
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e XIX, utilizando, para isso, a distinção de qualidades (PAIVA, 2015) amplamente presentes 

nestas fontes.  

Partimos da hipótese de que os agentes coloniais ligados à Igreja, neste período, por 

serem responsáveis pela maioria dos registros que foram conservados, provavelmente, 

manejavam as qualidades a partir de seus referenciais de mundo, do cotidiano do universo 

colonial e das circunstâncias do evento religioso, atribuindo-as, ou não, aos sujeitos que 

participavam das cerimônias católicas. 

Como forma de atingirmos nosso objetivo, foi realizado um estudo de caso utilizando 

os registros paroquiais compostos pelos livros de batizados (1803-1806, 1814-1818, 1018-

1822), casamentos (1788-1809, 1809-1821) e de óbitos (1788-1811, 1812-1838) da Freguesia 

da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó, que se encontram arquivados no Centro Paroquial 

São Joaquim (Caicó-RN) e documentados através de fotografia digital, com cópia disponível 

para consulta no Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC) do Centro de Ensino 

Superior do Seridó (CERES), cujas informações estão registradas pelo coordenador do projeto 

em catálogos feitos no software Microsoft Access. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Tomamos como nossa principal fundamentação teórica para o estudo proposto dois 

conceitos específicos para a compreensão do fenômeno das “mestiçagens”. O primeiro deles é 

o conceito de qualidade, que já existia no período colonial, e foi analisado e problematizado 

por Paiva (2015), afim de evidenciar a sua apropriação, transposição e adaptação para a 

realidade nova das colônias ibero-americanas. As qualidades na Ibero-América serviram como 

medidor de distinção social, que classificava os indivíduos, assim como, os grupos sociais, 

tomando como critérios de aplicação aspectos como, por exemplo, a ascendência familiar, 

proveniência, origem religiosa, dentre outras, como os fenótipos. Até mesmo, quando o uso 

desses aspectos não era possível, utilizavam, para a “qualificação”, elementos mais salientes 

como a cor, ascendência, ou aqueles que lhe fossem convenientes, que variaram no tempo e no 

espaço. 

O segundo conceito utilizado é o de dinâmicas de mestiçagens, proposto por Paiva 

(2015), que discute o fenômeno das mestiçagens, partindo da ideia que as mesclas biológicas e 

culturais, as matrizes ditas puras e as “mestiças”, não são algo fixo, ou que seguem uma norma 

universal e que era seguida à risca pelos agentes nomeadores, mas que mudam/mudaram de 

acordo com as espacialidades e o tempo em que eram empregados. Paiva, em suas discussões 
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sobre as dinâmicas de mestiçagens, também nos leva a considerar o(s) processo(s) que leva(m) 

um indivíduo a ser nomeado com determinada qualidade em uma determinada situação histórica 

(preto, branco, índio, pardo... ), ou seja, a investigação deve partir não do fato histórico, mas do 

que veio antes dele. Uma forma de fazê-lo é reconstruindo a ascendência, para tornar possível 

a compreensão da qualidade atribuída pelos agentes da Igreja e, também, do indivíduo 

qualificado por ele. 

Desta forma, optamos por utilizar da metodologia da micro história para este estudo, 

pois ela se baseia essencialmente na redução da escala de observação, em uma análise 

microscópica, e em um estudo intensivo e minucioso dos documentos (LEVI, 1992). A redução 

da escala de pesquisa para uma escala microscópica nos permite dar novos significados a 

fenômenos julgados como já bastante descritos e compreendidos, como o exemplo de 

reconstrução da ascendência de um indivíduo. Paralelamente, utilizamos da História 

Quantitativa (BACELLAR, 2001), do método onomástico (GINZBURG; PONI, 1989) 

utilizado em consonância com o método indiciário (GINZBURG, 1989) para identificar nas 

fontes as genealogias aplicadas no estudo de caso. 

Metodologicamente, partimos da leitura crítica de autores regionais que trataram sobre 

a época estudada, e que usam as fontes paroquiais em nível mais amplo, ou em nível 

local/regional, como Velhas Famílias do Seridó (MEDEIROS FILHO, 1981), que nos permitiu 

uma primeira aproximação com as principais famílias que habitavam a região nessa época; o 

livro Seridó (AUGUSTO, 1980), que, por sua vez, nos proporcionou uma aproximação com a 

realidade política, econômica e cultural do que hoje conhecemos como região Seridó desde o 

início de sua povoação até fins do século XIX. Essas duas leituras foram fichadas e comentadas, 

contudo foi realizada ainda a leitura de Dantas (1962) e, também, obras da historiografia 

acadêmica recente (MACÊDO, 2015; MACEDO, 2013). 

Após a análise historiográfica, trabalhamos com partes específicas das Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia318, que consistia nos títulos referentes aos sacramentos da 

Igreja Católica – batizados, casamentos e óbitos – de forma a buscar fórmulas/modelos, que 

fossem fornecidos nas Constituições e, também, para os registros desses rituais. Após 

encontrarmos alguns desses modelos de registro, comparamos com os registros feitos na 

Freguesia do Seridó. 

                                                           
318 Compilação de normas relativas ao funcionamento da liturgia católica e, também, de regras de 

natureza administrativa a serem seguidas pelo clero. Foram impressas no Brasil apenas em 1853. 
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Após as pesquisas nas Constituições Primeiras, realizamos um intenso cruzamento de 

dados, por meio do método onomástico (GINZBURG; PONI, 1989), tomando como ponto 

inicial os indivíduos “mestiços” do livro de casamentos 1 (1788-1809) e escolhendo um deles 

para rastrear sua genealogia de forma a realizar um estudo de caso evidenciando as dinâmicas 

de mestiçagens por meio dos registros paroquiais da Freguesia do Seridó.  

 

DOS SACRAMENTOS 

Como este trabalho visa discutir as possibilidades de uso e apropriação de fontes 

eclesiásticas para o estudo das dinâmicas de mestiçagens, optamos por consultar as 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, de forma a identificar em seu texto o 

significado dos três sacramentos com os quais trabalhamos e as normas a serem seguidas para 

seus registros, com o objetivo de identificar se nas Constituições haviam modelos 

preestabelecidos para os registros. 

Seguimos esse procedimento para cada um dos três sacramentos – batismo, casamento 

e óbitos. Referente à cerimônia do batizado, encontramos expressamente o seu significado na 

fonte, onde dizia que “[...] por elle se perdoão todos os peccados, assim original, como actuaes, 

ainda que sejão muitos, e mui graves.” (VIDE, 1853. p. 13). A seguinte formula orientada para 

os batizados não faz referências a qualidade do indivíduo:  

 
Aos tantos de tal mez, e de tal anno baptizei, ou baptizou de minha licença o 

Padre N. nesta, ou em tal Igreja, a N. Filho de N. e de sua mulher N. e lhe puz 

os Santos Oleos: farão padrinhos N. e N. casados, viuvos, ou solteiros, 

fregueses de tal Igreja, e moradores em tal parte. (VIDE, 1853. p. 29) 

 

Referente ao casamento, também pudemos encontrar o seu significado: 

 

E sendo ao principio um contracto com vinculo perpetuo, e indissoluvel, pelo 

qual o homem, e a mulher se entregão um ao outro, o mesmo Christo Senhor 

nosso o levantou com a excellencia do Sacramento, significando a união, que 

ha entre o mesmo Senhor, e a sua Igreja, por cuja razão confere graça aos que 

dignamente o recebem. [...] Foi o Matrimonio ordenado principalmente para 

três fins, [...]. O primeiro é o da propagação humana, ordenada para o culto, e 

honra de Deos. O segundo é a fé, e lealdade, que os casados devem guardar 

mutuamente. O terceiro é o da inseparabilidade dos mesmos casados, 

significativa da união de Christo Senhor nosso com a Igreja Calholica. (VIDE, 

1853, p. 107) 

 

Atribuindo ao casamento o importante significado de união não apenas entre os 

indivíduos, mas também, com Deus e a Igreja. E também fornecendo o molde para o registro 

da certidão de casamento: 



474 
 

 
Quer casar N. filho de N., e de N. naturaes de tal terra, moradores de tal parte, 

Freguezia de N. com N. filha de N, e N. naturaes de tal terra, moradores em 

tal parte, Freguezia de N., se alguem souber que ha algum impedimento, pelo 

qual não possa haver effeito o matrimonio, lhe mandamos em, virtude de 

obediencia, e sob pena de excommunhão maior o diga, e descubra durando o 

tempo das denunciações, ou em quanto os contrahentes se não recebem; e sob 

a mesma pena não porão impedimento algum ao dito Matrimonio 

maliciosamente. (VIDE, 1853, p. 110-111) 

 

No item referente ao óbitos e enterros, existe apenas o modelo de certidão de óbito, e 

não há uma descrição, ou significado para a cerimônia do enterro: 

 

Aos tantos dias de tal mez, e de tal anno falleceo da vida presente N. 

Sacerdote, Diacono, ou Subdiacono; ou N. marido, ou mulher de N. ou viúvo, 

ou viúva de N., ou filho, ou filha de N., do lugar de N., freguez desta, ou de 

tal Igreja, ou forasteiro de idade de tantos annos, (se commodamente se puder 

saber) com todos, ou tal Sacramento, ou sem elles: foi sepultado nesta, ou em 

tal Igreja: fez testamento, em que deixou se dissessem tantas missas por sua 

alma, e que se fizessem, tantos 0fficios; ou morreo ab intestado, ou era 

notoriamente pobre, e por tanto se lhe fez o enterro sem se lhe levar esmola. 

(VIDE, 1853, p. 292) 

 

No entanto, um título anterior fala da importância da extrema-unção “para nos dar 

especial ajuda, conforto, e auxilio na hora da morte, em que as tentações de nosso commum 

inimigo costumão ser mais fortes, e perigosas, sabendo que tem pouco tempo para nos tentar.” 

(VIDE, 1853, p. 81). Esse sacramento também poderia perdoar os pecados do indivíduo à beira 

da morte. 

 

ESTUDO DE CASO 

Para o estudo de caso, após um cruzamento intensivo de dados, a partir do método 

onomástico, escolhemos uma família “mestiça” para a aferição de suas qualidades e condições. 

Logo depois o rastreio dos membros da família efetuamos a montagem de um geneagrama 

(Figura 1) com o software GenoPro.  

Para esse exercício escolhemos o casal João Pereira Barbosa e Joana da Rocha, ambos 

pretos forros, pais de Sutéria Barbosa, preta forra, Antônio Pereira Barbosa e de Maria do 

Espírito Santo, forra. 
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Sutéria Barbosa, casou-se com Francisco Gonçalves de Andrade, preto do Gentio de 

Angola, forro, com quem teve cinco filhos: Nicácia Maria da Conceição, N. na averbação319, 

casada com Caetano José de Araújo, N. na averbação; Dionísio, registrado sem qualidade, mas 

como filho de pais crioulos; Joaquina do Nascimento, P. na averbação, casada com Tomaz, 

também P.; Ana Maria, P. na averbação, casada com Antônio Pita Brandão, P na averbação; 

Maria Pereira da Conceição, P. na averbação, casada com Manuel Bernardo de Jesus, Índio. 

Antônio Pereira Barbosa não teve a qualidade indicada quando se casou com Antônia 

Maria de Melo, livre. Não conseguimos rastrear filhos do casal. 

Maria do Espírito Santo, forra, casou com Cosme de Freitas da Costa, escravo. 

A genealogia dessa família está repleta de elementos que evidenciam as dinâmicas de 

mestiçagens e a volatilidade das qualidades, a começar pela filha Sutéria que foi classificada 

como preta – qualidade que segundo Paiva (2015) a deixaria, mais próxima ao mundo da 

escravidão – e herdando a condição de forra de seus pais, sendo que pela lógica jurídica os 

filhos de pais forros eram livres, da mesma forma que Maria do Espírito Santo também 

“herdou” a condição de forra. As duas estavam intimamente conectadas ao mundo da 

escravidão pela condição de estar ligadas a ex-escravos. 

A origens dos sobrenomes dos forros ainda era um questionamento neste caso, assim 

como a situação de Francisco Gonçalves de Andrade que, mesmo na condição de forro, ainda 

aparece como Preto do Gentio de Angola, de forma a evidenciar sua procedência de África. 

Além da variedade de qualidades atribuídas aos filhos dos pretos forros, sendo uma filha N., 

um crioulo e três P. 

Um questionamento que se é possível fazer é: por que Dionísio foi o único que teve seus 

pais identificados como crioulos se, de acordo com Bluteau (1728), crioulo é o termo utilizado 

para designar o escravo nascido na colônia, o que tornaria impossível, em tese,um preto do 

Gentio de Angola ser também qualificado como crioulo. 

Os locais onde os sacramentos foram realizados demonstram uma intensa 

movimentação da família pelo território da Freguesia. Os casamentos de Cosme de Freitas da 

Costa e Maria do Espírito Santo, Antônio Pereira Barbosa e Antônia Maria de Melo, Manuel 

Bernardo de Jesus e Manuela Maria da Conceição, foram realizados na Matriz do Seridó. Já o 

de Sutéria Barbosa e Francisco Gonçalves foi efetuado na Fazenda da Areia. Enquanto que 

                                                           
319 Denominamos de averbação o espaço ao lado do texto dos registros onde eram colocadas letras (B., 

N., N.C., P., P.C.) que podem ser encontradas na parte lateral da folha, ao lado de cada certidão, nos 

livros de registro de batizados, casamentos e óbitos. Supomos que se refiram às qualidades dos 

registrados. 
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Caetano José e Nicácia Maria, Tomaz e Joaquina do Nascimento, Antônio Pita e Ana Maria, 

casaram na Capela de Santa Ana dos Currais Novos. E Dionísio foi batizado na Capela do 

Acari. 

A presença do índio Manuel Bernardo de Jesus, natural de Baía da Traição, indica que 

a população indígena estava presente e relacionava-se com os demais frutos das mestiçagens. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É certo que Igreja Católica Apostólica Romana era responsável pela maior parte dos 

registros documentais da época. Tais fontes adquirem grande importância para o estudo das 

dinâmicas de mestiçagens, por meio do cruzamento entre elas, porém ainda se faz necessário, 

sempre que possível, utilizar diferentes tipos documentais para se ter uma maior riqueza de 

informações. 

Este estudo tem como objetivo discutir as possibilidades de uso e apropriação de fontes 

eclesiásticas para a compreensão das dinâmicas de mestiçagens na Freguesia do Seridó, sertão 

do Rio Grande do Norte entre os séculos XVIII e XIX, utilizando, para isso, a distinção de 

qualidades (PAIVA, 2015) presente nos registros paroquiais compostos pelos livros de 

batizados (1803-1806, 1814-1818, 1018-1822), casamentos (1788-1809, 1809-1821) e de 

óbitos (1788-1811, 1812-1838) da Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó, que se 

encontram arquivados no Centro Paroquial São Joaquim (Caicó-RN) e documentados através 

de fotografia digital, com cópia disponível para consulta LABORDOC do CERES, cujas 

informações estão registradas pelo coordenador do projeto em catálogos feitos no software 

Microsoft Access.  

Como forma de atingir nosso objetivo foi realizado um estudo de caso, onde, após um 

cruzamento intensivo de dados, a partir do método onomástico, escolhemos uma família 

“mestiça” para a aferição de suas qualidades e condições, e efetuamos a montagem de um 

geneagrama (Figura 1) com o software GenoPro. Foi escolhido o casal João Pereira Barbosa e 

Joana da Rocha, ambos pretos forros, pais de Sutéria Barbosa, preta forra, Antônio Pereira 

Barbosa e de Maria do Espírito Santo, forra. 

Este trabalho nos deixa algumas perguntas, mas também reforça hipóteses já 

apresentadas anteriormente, como se os sobrenomes Pereira Barbosa, Rocha e Gonçalves de 

Andrade teriam sua origem nos antigos senhores desses indivíduos. Há, também, o fato de que 

o sacerdote que batizou Dionísio e classificou seus pais como crioulos é diferente do que 

realizou a cerimônia do casamento e classificou Sutéria Barbosa como preta forra, e Francisco 
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Gonçalves de Andrade como preto Gentio de Angola, forro, o que acaba por alimentar a 

hipótese de que os sacerdotes poderiam usar da subjetividade na atribuição das qualidades.    

 

IMAGENS 

 

(Figura 1) 
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NAS LETRAS DA JUSTIÇA:  

UM ESTUDO DE CASO SOBRE ANTONIO VAZ FERREIRA JÚNIOR, JOÃO DE 

SOUSA E SILVA E MANOEL PEREIRA DA SILVA CASTRO  (RIBEIRA DO 

SERIDÓ, SERTÕES DO RIO GRANDE DO NORTE, 1777-1830) 

Autor: Matheus Barbosa Santos320  

Orientador: Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo321 

 

RESUMO:  

Discute o uso de fontes judiciais e eclesiásticas para a compreensão das dinâmicas de 

mestiçagens no sertão do Rio Grande do Norte entre os séculos XVIII e XIX, neste caso, em 

específico, sob o olhar da Justiça, com o objetivo de examinar as trajetórias de vida dos agentes 

do Estado e da Justiça, que produziram os documentos em que constam os indivíduos frutos 

das mestiçagens, afim de estabelecer um perfil acerca de quem nomeava pessoas com as 

“qualidades” de “mestiço”, mameluco, pardo, mulato, cabra e curiboca. Metodologicamente, 

partiu de revisão historiográfica, seguida de leitura, transcrição e análise de inventários post-

mortem em que os sujeitos Antonio Vaz Ferreira Júnior, João de Sousa e Silva e Manoel Pereira 

da Silva Castro exercem o ofício de escrivão, bem como, o cruzamento de fontes judiciais e 

eclesiásticas relativas à Ribeira do Seridó dos séculos XVIII e XIX, para traçar um perfil acerca 

dos sujeitos mencionados. Os três indivíduos são os escrivães “mais influentes” da Ribeira do 

Seridó, encontrando registros de sua presença que datam de 1777 até 1830. Considerando que 

o trabalho encontra-se em andamento, adota, partindo da reflexão teórico-metodológica sobre 

as “dinâmicas de mestiçagens”, discutida por Eduardo França Paiva, que a variabilidade de 

“qualificações” existente nas escravarias dos três escrivães supracitados, seja fruto de suas 

percepções pessoais frente aos cativos que registraram nas páginas dos inventários post-mortem 

do Seridó. Estas suposições só serão confirmadas com a conclusão do estudo.  

Palavras-chave: Seridó; Dinâmicas de mestiçagens; Escrivães.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
320 Discente do Curso de História, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Centro de Ensino 

Superior do Seridó (CERES), Campus de Caicó – Brasil, Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC-UFRN). E-mail: 

matheusx1998@gmail.com.  
321 Docente do Departamento de História, UFRN, CERES, Campus de Caicó – Brasil. E-mail: 

heldermacedox@gmail.com.  
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THE LETTERS OF JUSTICE:  

A CASE STUDY ON ANTONIO VAZ FERREIRA JÚNIOR, JOÃO DE SOUSA E 

SILVA E MANOEL PEREIRA DA SILVA CASTRO (RIBEIRA DO SERIDÓ, 

SERTÕES DO RIO GRANDE DO NORTE, 1777-1830) 

 

ABSTRACT:  

It discusses the use of judicial and ecclesiastical sources for the understanding of the dynamics 

of miscegenation in the backlands of Rio Grande do Norte between the XVIII-XIX centuries, in 

this case, specifically, under the eyes of Justice, with the objective of examining the life 

trajectories of agents of the State and of Justice, who produced the documents containing the 

fruits of the mestizos, in order to establish a profile about who named people with the "qualities" 

of "mestizo", mameluco, brown, mulatto, goat and curiboca. Methodologically, it was based 

on a historiographic review, followed by reading, transcription and analysis of post-mortem 

inventories in which the subjects Antonio Vaz Ferreira Júnior, João de Sousa e Silva and 

Manoel Pereira da Silva Castro exert the office of clerk, as well as, the crossing of judicial and 

ecclesiastical sources related to the Ribeira do Seridó of the XVIII and XIX centuries, to draw 

a profile about the subjects mentioned. The three individuals are the "most influential" writers 

of Ribeira do Seridó, finding records of their presence dating from 1777 to 1830. Considering 

that the work is in progress, adopts, starting from the theoretical-methodological reflection on 

the " dynamics of miscegenation ", discussed by Eduardo França Paiva, that the variability of 

"qualifications" existing in the enslavements of the three aforementioned clerks is the result of 

their personal perceptions of the captives they recorded in the pages of the post-mortem 

inventories of Seridó. These assumptions will only be confirmed upon completion of the study. 

Keywords: Seridó; Dynamics of miscegenation; Clerks.  

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho constitui parte do grupo de pesquisa História dos Sertões, e das reflexões 

do Projeto de Pesquisa História das mestiçagens nos sertões do Rio Grande do Norte por meio 

de um léxico das “qualidades” (séculos XVIII-XIX), sob coordenação do Prof. Helder 

Alexandre Medeiros de Macedo.  

O artigo ora apresentado nasce como uma ramificação deste projeto maior, com Plano 

de Trabalho específico: O olhar dos agentes do Estado e da Justiça, que tem por objetivo 

examinar as trajetórias de vida dos agentes da Justiça que produziram os documentos em que 
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se registraram os indivíduos frutos das mestiçagens, com o fito de estabelecer um perfil acerca 

de quem nomeava pessoas com as “qualidades” de “mestiço”, mameluco, pardo, mulato, cabra 

e curiboca. 

Pretendemos, assim, investigar as “dinâmicas de mestiçagens” (PAIVA, 2015), a partir 

de um estudo de caso, acerca dos sujeitos Antonio Vaz Ferreira Júnior, João de Sousa e Silva e 

Manoel Pereira da Silva Castro, que exerceram os ofícios de escrivão na Ribeira do Seridó, do 

ano de 1777 até 1830. A escolha dos três sujeitos foi instigada pelo número de processos, 

sobretudo dos inventário post-mortem – principal corpo documental da pesquisa, em que eles 

atuaram322, possibilitando considerarmos os escrivães “mais influentes” da Ribeira do Seridó. 

Nosso primordial interesse, portanto, é traçar um perfil acerca dos indivíduos 

supracitados, afim de problematizarmos o ofício de escrivão como um “agente qualificativo” 

e observarmos, através da análise do Título de Escravos e Auto de Partilha – duas peças 

constituintes do inventário post-mortem, as diferenças e as variabilidades de nomeações das 

“qualidades” dos sujeitos provindos das mesclas biológicas e culturais do contexto colonial. 

Metodologicamente, partimos de revisão historiográfica acerca das obras que tratam do 

tema das mestiçagens, enfocando nos agentes, no nosso caso, os escrivães, e discussões de obras 

de caráter mais geral, que abordam a realidade ibérica ou colonial (MACHADO, 2010; 

CHATURVEDULA; ROBERTA; 2012; IVO; PAIVA, 2015; PAIVA; 2016; PAIVA; 

CHAVES; GARCÍA; 2015; LARA, 2007; PESSOA, 2013; LIRA, 2016); discutindo, 

especificamente, o papel dos escrivães (MENEZES, 2013), além daquelas que radicam no 

estudo do território da Ribeira do Seridó (AUGUSTO, 1954; MEDEIROS FILHO, 1981; 

MACEDO, 2011; 2013; MACÊDO, 2015).  

Para este trabalho, fez-se necessário o domínio de dois conceitos em particular, pois eles 

são as forças motrizes para o entendimento do engendramento do fenômeno das “mestiçagens”. 

O primeiro deles é o conceito de “qualidade”, já existente no período colonial, conforme o 

entendimento do Dicionário de Bluteau, (1712-1728):  

Qualidade. Ou calidade. Nas Escolas dos Filosofos tem esta palavra muytas, 

& muyto diversas accepções. Algũas vezes toma-se por aquella razaõ, que 

determina a propria essência da cousa, & assim o que os Logicos chamaõ 

Differença, he chamado dos mesmos Qualidade essencial, quando a 

qualidade determina algum ente exterormente, & fora da essencia , entaõ 

chama-se Qualidade accidental, segundo alguns Thomistas, qualidade he 

Accidente, consecutivo à fórma, segundo outros da dita Escola, qualidade he, 

Modo, ou determinação do subjeyto no seu ser accidental. A muytos, mais 

                                                           
322 Antonio Vaz Ferreira Júnior em 32 processos; João de Sousa e Silva em 26; e Manoel Pereira da Silva Castro 

em 17 inventários.  
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agrada esta definição, Qualidade he hum Accidente absoluto, que aperfeyçoa 

a substancia assim no obrar, como no ser. Mas he necessario confessar, que 

naõ se póde perfeytamente definir a qualidade, porque nenhũa definição dela 

convèm às especies da qualidade todas, sómente, & sempre, requisitos 

absolutamente necessarios para hũa prefeyta definição. Divide se este 

Accidente em qualidades espirituaes, que saõ proprias do entendimento, 

como saõ Setecia, Opiniaõ, &c. ou proprias da vontade, como he qualquer 

virtude moral; & qualidades corpóreas, como Figura, movimento, quietação, 

grandeza. (...) Dizem os Criticos, que foy Cicero o primeyro que alatinou esta 

palavra; porque os antigos Latino usavão do concreto quale, & fugião do 

abstracto qualitas, como de torpe barbarismo. Vide na letra C.Calidade. 

Paiva (2015) debruça-se sobre o conceito de “qualidade”, remontando sua genealogia e 

os diversos usos e significados que ela teve ao longo do tempo e do espaço, conseguindo 

remontar a mesma desdou período medieval, que neste contexto seria usada para distinguir os 

“homens bons”, ou pessoas dotadas de honrarias. Quando a palavra é imigrada para o Novo 

Mundo, ela passa a “qualificar” não somente as pessoas dotadas de privilégios, mas também 

aquelas não bem quistas pela sociedade, dentre estas, aqueles fruto das mestiçagens. Ele ainda 

analisa o conceito de “qualidade” afim de evidenciar o seu uso como um medidor de distinção 

social, classificador dos indivíduos, como também, os grupos sociais, aparando-se em aspectos 

como, por exemplo, a ascendência e descendência familiar, proveniência, origem religiosa, 

dentre outras tantas, como os fenótipos. Ainda quando não era possível o uso destas ferramentas 

para a “qualificação”, utilizavam-se de elementos mais salientes, como, por exemplo, a cor, ou 

aqueles que achassem convenientes.  

O segundo conceito é o das “dinâmicas de mestiçagens”, cunhado por Paiva (2015), 

discutindo o fenômeno das “mestiçagens”, biologicamente e culturalmente, partindo da ideia 

que as mesclas biológicas e culturais, as matrizes ditas puras e as “mestiças”, não são 

engessadas, mas que mudam/mudaram nas diferentes temporalidades e espacialidades. Esta 

discussão também implica em considerar o processo que levou a um indivíduo ser qualificado 

com determinada “qualidade” em uma situação histórica – preto, branco, índio, pardo... –, isto 

é, a investigação deve ser feita remontando à ascendência, para compreensão do adjetivo 

qualificativo recebido pelos agentes do Estado ou da Justiça. 

Trabalhamos com fontes de diferentes proveniências, as judiciais e paroquiais, 

constituindo-se em: Ordenações Filipinas, que estão disponíveis para download no site do 

Senado Federal (ver Referências); os inventários post-mortem do Fundo da Comarca de Caicó, 

que estão custodiados pelo Laboratório de Documentação Histórica (Labordoc) CERES/Caicó 

– RN, e os que estão conservados no Arquivo da Vara Cível da Comarca de Currais Novos; 
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também utilizamos Cartas de Alforria – Livros de Notas que encontram-se na Cidade Judiciária 

de Caicó; e, ainda, um conjunto de fontes paroquiais, como batismos, casamentos e óbitos, 

relativos à Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó, que estão, respectivamente, sob 

posse da Casa Paroquial São Joaquim, da Paróquia de Sant’Ana.   

Como os nossos olhares estão voltados para os escrivães, responsáveis pela feitura dos 

inventários post-mortem, começamos o processo de rastreamento de suas vidas, 

desempenhando um intensivo cruzamento de dados para uma melhor obtenção de resultados, 

observando a sua atuação nos processos judiciais, bem como, investigando em que momento 

das celebrações católicas (batizado, casamento, enterro) apareciam. Tal rastreamento levou em 

consideração as premissas metodológicas do paradigma indiciário (GINZBURG, 1989) e do 

método onomástico (GINZBURG; PONI, 1989).  

ANTONIO VAZ FERREIRA JÚNIOR 

O sujeito que intitula o tópico aqui tratado, tem suas raízes oriundas na Capitania da 

Paraíba, deixando rastros de sua passagem no espaço da Ribeira do Seridó, que iniciam em 

1788, na justificação de dívidas do inventário post-mortem de Manoel Marques e alongam-se 

até 1810, no inventário de Ana da Conceição.   

Antonio Vaz Ferreira Júnior, desempenhou o ofício de escrivão e tabelião, sendo assim, 

é possível constatarmos que ele não era apenas um escrivão ordinário, mas um sujeito que 

detinha repertório jurídico de exercer também a função de tabelião.  

Ele atuou como escrivão na feitura do inventário post-mortem de João Álvares de 

Oliveira (1791), na fazenda Tapera, Ribeira do Sabugi. O inventariado, era morador da Fazenda 

Olho d’Água, na Ribeira do Sabugi, termo da Vila Nova do Príncipe.  

O Título de Escravos do inventário post-mortem, situado na primeira parte do processo, 

o Arrolamento de Bens, destaca-se por três linhagens geracionais provindas do fenômeno das 

mestiçagens. A primeira delas é a de Teobalda, cabra, que deu à luz aos filhos: Gonçalo, mulato; 

Francisco, mulatinho; Antonio, mulatinho; Maria, mulata; Gabriel, cabrinha. 

A “qualidade” de cabra, segundo Amantino (2015), é uma das mais complexas para 

chegar-se a uma “conclusão” do seu uso e “verdadeiro” significado, mas os estudos apontam 

que ela seria fruto do contato entre negros e índios. A “qualificação” de mulato, não difere-se 

muito, pois, biologicamente falando, ela seria fruto da mescla entre brancos e negros. Por outro 

lado, ela adquiriu conotações pejorativas, já que a designação estaria dada a pessoas que 
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estivessem ligadas ao mundo da escravidão e/ou envolvidas com trabalhos considerados de 

“baixo escalão” (LARA, 2007).  

Ainda é possível vermos este fenômeno em outro caso, no qual a cabra Luiza trouxe à 

vida os filhos: Antonia, mulata; Izabel, mulata; Pedro, mulato; Margarida, mulata e José, 

curiboca.  

Em se tratando dos filhos da cabra Luiza, é possível vermos a recorrência da geração de 

descendentes mulatos, como no caso de Teobalda. Em contraponto, encontramos o curiboca 

José, cuja qualidade, segundo Paiva (2015), era a mistura entre pessoas brancas e indígenas, ou 

até mesmo entre negros e índios.  

Por fim, ainda temos mais um processo geracional, que trata-se da cabra Catarina, que 

trouxe ao mundo o mulato Silvestre.    

Enquanto estávamos nos debruçando sobre o inventário post-mortem, chegamos ao Auto 

de Partilha, no qual acontecia a divisão dos bens para os herdeiros, e nos deparamos com a 

mudança de “qualidade” das três progenitoras anteriormente citadas, que foram nomeadas 

como cabras no dia 12 de maio de 1791, no Arrolamento de Bens, e, menos de um mês depois, 

aos 2 de junho do mesmo ano, elas foram designadas como mulatas.  

Paiva (2015), nos assevera que o emprego das “qualidades” nos indivíduos partia de 

percepções sociais e individuais, as quais não seguiam um padrão, de cada autor de registro 

histórico, das autoridades e de populares. E, ainda, a “qualidade” de uma pessoa podia ser 

mudada ao longo de sua vida, isto, dependendo das suas conveniências e circunstâncias.   

Um outro fator de influência é o processo de feitura dos inventários post-mortem, tendo 

em vista que o escrivão redigia os inventários dos órfãos, e muitas vezes os avaliadores não 

estavam presentes, o que tornara o processo mais moroso. Em primeira parte o escrivão fazia a 

indicação das peças, o que nos leva a crer que ele também nomeava os escravos com suas 

“qualidades”, e na segunda parte os avaliadores atribuíam os devidos valores (MACHADO, 

2010).    

Por fim, mas não menos importante, devemos ainda levar em consideração mais dois 

aspectos: o caso em que os inventários eram feitos nas casas de morada do falecido, tornando-

se muito provável o contato dos escrivães com os escravos, o que tornara o exercício da 

“qualificação” mais tangível. E as vezes em que a/o inventariante fazia uma lista dos bens que 

deveriam constar no processo, passando pelas suas referências de mundo a “qualificação”. 

JOÃO DE SOUSA E SILVA 
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O escrivão e tabelião João de Sousa e Silva marca sua passagem temporal na Ribeira do 

Seridó de 1777, no inventário post-mortem de Manuel Barbosa das Neves, até 1805, no 

processo de mesmo caráter de Ana de Oliveira. 

Exercendo o seu ofício, ele foi o responsável pela feitura do inventário post-mortem de 

d. Adriana de Holanda e Vasconcelos (1793), moradora do Totoró de Cima, Ribeira do Seridó, 

termo da Vila Nova do Príncipe. 

 No rol de escravos da inventariada, destaca-se uma linhagem familiar fruto das 

mestiçagens do período colonial, encabeçada por Tereza, parda, que trouxe à vida a filha Luiza, 

mestiça de pardo e preto, que por sua vez gerou Mônica, mulata.  

A “qualidade” de pardo, segundo Paiva (2015), atentando para as ressalvas em termos 

espaciais e temporais, seria a mescla entre brancos e negros, crioulos e mulatos, mas para além 

dos fatores genéticos, ela foi envolvida por significações culturais, no qual o sujeito que 

estivesse dotado deste adjetivo, muitas das vezes, estava longe do universo da escravidão, ou 

seja, eram “mestiços” que de alguma forma tinham prestígio no seio da sociedade ibérica e/ou 

desempenhavam trabalhos considerados de “baixo escalão” 

O fenômeno que salta aos olhos neste processo geracional é o de Luiza, pois a mesma 

não tem uma “qualidade definida”, sendo atribuído mestiça de pardo e preto. No processo 

imaginativo, podemos inferir que o “pardo” trata-se da sua mãe Tereza, logo então, o “preto” 

seria o equivalente ao seu pai.  

Outro fator que também nos chama atenção é o papel do escrivão nesta atribuição de 

“qualidade”, pois se considerarmos que existira um léxico nominativo nas terras do ultramar, e 

que o mesmo sempre estava em processo mudança, no caso de Luiza, o João de Sousa e Silva, 

responsável por redigir o processo, não foi capaz de atribuir uma “qualificação específica”, 

mostrando assim que, as “dinâmicas de mestiçagens” (PAIVA, 2015) engendradas no Novo 

Mundo, fugiam da compreensão até mesmo dos agentes que deveriam “dominá-las”.   

Dando prosseguimento à análise do inventário post-mortem, iniciado no dia 2 de agosto 

de 1793, chegamos ao Auto de Partilha, que começou em 7 de julho de 1794. Respectivamente, 

Tereza teve sua “qualidade” alterada de parda para mulata pelo escrivão. 

No caso supracitado, e levando em consideração o que já foi exposto sobre as 

“qualidades” de mulato e pardo, podemos inferir que a escrava Tereza passou por um processo 

de “desqualificação”, muito provavelmente por estar ligada, ainda, ao universo escravocrata.  

MANOEL PEREIRA DA SILVA CASTRO 
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Mais um ramo da Capitania da Paraíba que esteve presente no solo da Ribeira do Seridó, 

mantendo sua estadia na documentação de 1808, no inventário post-mortem de João de Gois de 

Mendonça, até 1819, no registro de batismo do seu filho Antônio.  

Em seu labor, foi o responsável por redigir o inventário post-mortem de Maria Manuela 

do Nascimento (1815), moradora do Sítio Raposa, Ribeira do Cupauá, Termo da Vila Nova do 

Príncipe.    

Este processo não apresenta nenhum caso geracional, ou de “discordâncias” e 

variabilidades nas “qualidades” dos escravos(as), muito pelo contrário, ele é o “padrão” que 

deveria ser seguido na feitura dos inventários post-mortem.  

Ele foi escolhido pelas “qualidades” que seus escravos(as) possuíam, sobretudo a 

quantidade de cabras: Cosme, crioulo; Domingas, gentio de Angola; Josefa, gentio de Angola; 

Paulo, cabra; Caetano, cabra; Joana, que não apresentou a “qualificação”; uma cabra, sem 

nome.  

Tomando como base o caso do inventário post-mortem de João Álvares de Oliveira 

(1791), em que suas escravas Teobalda, Luiza e Catarina foram nomeadas como cabras e dias 

depois detinham a “qualificação” de mulatas, como também, o processo de d. Adriana de 

Holanda e Vasconcelos (1793), no qual a parda Tereza também mudou a “qualidade” para 

mulata, não vemos a mesma recorrência de mudança nos processos em que o Manoel Pereira 

da Silva Castro atua como escrivão.  

A partir do contexto ora elucidado, e estando ciente que cada sujeito histórico é diferente 

um do outro, logo, os três escrivães trabalhados tiveram diferentes formas de exercer o seu 

ofício, sendo particular a cada um deles a “qualificação” de um indivíduo. A partir disso, 

resolvemos calcular a média em dias em que eles levavam para fazer o Arrolamento de Bens e, 

à posteriori, o Auto de Partilha.  

O Antonio Vaz Ferreira Júnior, em um universo amostral de dois inventários, no qual 

acontece a mudança de “qualidade” de uma parte do processo para a outra, levou em média 

51,5 dias para distribuir os bens entre os herdeiros, isto é, entre proceder ao arrolamento dos 

bens e, posteriormente, registrar sua partilha  

O segundo escrivão, João de Sousa e Silva, em 4 casos que acontece a divergência de 

“qualidade”, foram consumidos em média 149 dias para os bens serem partilhados.  
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Por fim, o Manoel Pereira da Silva Castro, em 9 processos legados aos nossos dias, ele 

manteve a “qualidade” dos cativos em todos, levando apenas 25 dias para partilhar os bens para 

suas respectivas partes.  

Tomando como base estes dados matemáticos, e as premissas já discutidas sobre as 

“dinâmicas de mestiçagens” (PAIVA,2015), é possível inferirmos que, quanto mais dias forem 

consumidos para partilhar os bens do inventariado, mais é provável que haja divergência nas 

“qualidades” dos cativos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Não sabemos quem foram os pais dos filhos(as) das cabras Teobalda, Luiza e Catarina, 

bem como, da parda Tereza e da mestiça de pardo e preta Luiza. Mas, podemos inferir que se 

tratassem de homens com “qualidades” distintas, no caso dos pais daqueles filhos(as) cujos 

designativos diferiam dos das mães. É possível, também, que estejamos falando de pais 

diferentes, considerando que alguns dos filhos(as) carregavam a mesma “qualidade” das mães, 

portanto, a mudança na “qualidade” dos filhos(as) provavelmente está ligada ao pai das crianças 

cativas. 

Há grande probabilidade, também, que os(as) inventariantes tivessem papel capital na 

designação das “qualidades” dos cativos das fazendas inventariadas, mas, é preciso também 

levarmos em conta que tal informação passava pelo crivo dos louvados (que avaliavam as 

peças), dos partidores (que faziam a partilha) e do próprio escrivão, a quem cabia a redação da 

peça jurídica, no qual o podemos considerar um “agente qualificativo”, em que suas percepções 

pessoais e de formação implicariam no momento de “chancelar” a “qualidade” de algum 

indivíduo fruto das mestiçagens. É importante salientarmos que na sociedade colonial, muitas 

das vezes, a “qualidade” de um sujeito era mais caro do que o próprio nome, sendo assim, o 

escrivão detinha em suas mãos o poder de “engessar” alguém a partir da “qualificação” 

atribuída. Denota-se, assim, a importância do aparelho burocrático da Justiça na atribuição das 

“qualidades” dos cativos.  

Todas estas informações, influenciadas por diversas pessoas, pelas mesclas biológicas 

e culturais, os recortes temporais e espaciais, dão cada vez mais suporte a afirmação de que as 

“dinâmicas de mestiçagens” (PAIVA, 2015), não constituem um léxico engessado, mas flexível 

e bastante particular para o sujeito que nomeia. Tendo em vista isso, levantamos a hipótese de 

que a “qualidade” de “mulato” seria, além dos tons pejorativos a que estava ligada, 

generalizante, isto é, passível de ser entendida/aplicada como sinônimo de cabra, pardo e preto. 
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Por fim, mas não menos importante, consideramos o inventário post-mortem como uma 

fonte capaz de suscitar várias indagações e promover diversas discussões, tendo em vista que, 

na realização do mesmo podemos contar com a participação de diversos agentes históricos, ter 

contato com grande parte do patrimônio material do inventariado(a), a análise dos discursos das 

pessoas que estavam por detrás das letras, bem como, a possibilidade de estudo das pessoas que 

não puderam escrever sua própria história.  
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RESUMO: 

O presente trabalho é fruto de pesquisas realizadas acerca da identidade e das memórias dos 

povos indígenas da Paraíba, especialmente dos Tabajara. Historicamente, tais povos foram ao 

longo dos anos renegados à memória, pois haviam se aliado aos portugueses durante o período 

de dominação. Diante do processo de reconhecimento da identidade étnica desses indígenas, o 

objetivo deste trabalho tem sido restabelecer as recordações de seus anciãos para constituir a 

memória coletiva. O povo Tabajara se utiliza da memória para reconstruir sua história, 

transmitir suas tradições de geração em geração, e assim tem conseguido ressignificar suas 

tradições. Destarte, o trabalho em pauta demonstrará como os Tabajara se articularam 

etnicamente em busca de reaver ao menos parte das terras que lhes pertence, bem como, 

restabelecer sua identidade e cultura. Para tanto, se fez necessário o levantamento de dados 

tomando como base as informações de escritos acerca das memórias deste povo. As 

informações aqui construídas, visa contribuir no processo de visibilidade dessas populações, 

que ainda permanece invisível à sociedade e no sistema educacional. 

Palavras-chave: Memória; Identidade; Ressignificação. 

 

Abstract: 

This paper is the result of researches on the identity and memories of the indigenous peoples of 

Paraíba, especially the Tabajara. Historically, these people have been renegade to memory for 
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324 Graduanda em História. Vinculada ao PROLICEN/UFPB 
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326 Professora Drª. Depto de História/ UFPB 
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years, because they allied themselves with the Portuguese during the period of domination. 

Given the process of recognition of the ethnic identity of these indigenous people, the objective 

of this paper has been to reestablish the memories of their elders to constitute the collective 

memory. The Tabajara people use memory to reconstruct their history, transmit their traditions 

from generation to generation, and thus have managed to re-signify their traditions. Therefore, 

this paper will demonstrate how the Tabajara articulated ethnically in search of recovering at 

least part of the lands that belong to them, as well as reestablishing their identity and culture. 

To do so, it was necessary to collect data based on the information of writings about the 

memories of this people. The information built here aims to contribute to the process of 

visibility of these populations, which still remains invisible to society and to the educational 

system. 

Keywords: Memory; Identity; Re-signification. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde a invasão dos portugueses, franceses e holandeses ainda durante século XVI e 

XVII, os indígenas327 passaram a ser atingidos em três esferas específicas: a primeira marcada 

pelo genocídio, provocado pelas inserções de doenças desconhecidas nas culturas indígenas, as 

quais eles não possuíam a mínima imunidade. A segunda pela diminuição dos territórios 

estruturados pela coroa portuguesa que destinava a doação de sesmarias com o intuito de 

efetivar a produtividade da colônia, mas que acabou esfacelando as terras pertencentes aos 

povos locais. Com este ato, ao se apossarem das novas terras e de expulsarem os indígenas, os 

invasores328 consideraram os povos locais como obstáculos ou como de mão de obra escrava. 

E por fim, o processo de intromissão da cultura cristã no cotidiano, que foi desencadeado pela 

catequização através de aldeamentos ou guerra justa, o que contribuiu para que esses povos 

fossem proibidos de praticar seus rituais religiosos próprios, deixassem de falar sua língua 

materna e gradativamente “deixassem de ser índio”, ao menos era o que acreditavam os 

colonizadores.  

O resultado desse processo de invasão e descaracterização cultural e religiosa sofrida 

pelos povos indígenas, desencadeou, ao longo de todos esses anos, a perda da cultura e dos 

                                                           
327 As expressões índios e indígenas, são variações genéricas utilizadas para denominar esses povos, o que não 

altera seu significado. 
328 Denominação contemporânea concedida aos colonizadores portugueses, franceses e holandeses diante da 

invasão das terras indígenas ocorrida no século XVI. 
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costumes originários, o que, consequentemente fizeram com que seus modos de vida fossem 

completamente transformados, em muitos casos sendo proibidos de se identificar enquanto 

indígenas. 

Esse contexto explica as razões pelas quais grande parte dos indígenas paraibanos não 

sabem falar sua língua mãe, o tupi. Durante um longo período eles foram proibidos de utiliza-

la, os anciãos não falavam e os mais novos não chegaram a aprender. E isso acabou por refletir-

se no âmbito das práticas religiosas, na ideia de que as pinturas corporais são meras tatuagens 

laváveis e os cocares são simples enfeites, quando na verdade cada elemento tem um significado 

próprio e cosmológico, uma ligação direta com a natureza e com seus ancestrais. 

Dessa relação entre conquistadores e conquistados desde a invasão portuguesa até os 

dias de hoje, a visão do índio como bárbaro foi constituída através de comparações entre 

culturas europeias, como referência de toda civilidade, em oposição aos povos locais das terras 

conquistadas, com seus costumes pagãos e bárbaros. Desse modo, este artigo pretende 

desprender dessa tradicional visão que se tem dos indígenas, e, especificamente, permitindo 

entender como a etnia Tabajara tem buscado reorganizar sua cultura.  

 Os Tabajara, desde o período da colonização, detinham parte significativa das terras 

localizadas no atual Estado da Paraíba, entretanto, em decorrência das invasões coloniais, 

sofreram diminuições significativas de seus territórios, o que provocou dispersões tanto nas 

suas organizações sociais e familiares, quanto culturais. Com o objetivo de resgatar a história e 

a memória de seu povo, as lideranças locais têm recorrido a memória dos idosos, e, com isso, 

estão promovendo o processo de busca pela ressignificação da identidade e territórios ocupados. 

Como resultado, esses povos tiveram uma importante vitória, que foi o reconhecimento 

enquanto segunda etnia indígena da Paraíba, uma vez que foram considerados extintos. 

Entretanto, recuperar anos de histórias, identidades e costumes significa um trabalho contínuo, 

ou seja, se faz necessário compreender que há um longo processo para ressignificar tudo o que 

lhes foi tirado pelos colonizadores, e qual o percurso para manter viva essa cultura depois de 

séculos de convívio interétnico.  

Para demonstrar essa busca da ressignificação pelos Tabajara e na sua reconstrução 

interétnica, esse artigo recorreu aos conceitos de etno-história para apresentar a cultura Tabajara 

no âmbito da memória e história. Esses conceitos nos ajudarão a entender como as culturas 
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conseguem se recompor através dos documentos históricos e relatos orais que vivem na 

comunidade.  

 

DESENVOLVIMENTO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

Todas as etnias indígenas possuem algo em comum: a busca pela reconstrução da 

memória dos seus antepassados. A perda da memória histórica desencadeia lapsos de 

permanências e descontinuidades na história desses povos, sendo, nestes casos, necessário 

escutar os anciões para que haja a recordação dos acontecimentos relevantes da comunidade.  

 A formação da memória pode ser entendida no âmbito de estágios. Primeiro são 

desenvolvidas fontes de saberes que podem ou não ser importantes no cotidiano. Esses 

conteúdos ao serem repetidos, acarretam ao longo do tempo a transformação de meras marcas 

de impressões em memória.  As informações podem ser constituídas por fatores internos ou 

externos, algumas marcas são desenvolvidas por impactos emocionais e outras instauradas pelo 

termo que Pierre Nora definiu como “lugares de memória” (1984, p.13), são locais construídos 

simbolicamente para motivar a recordação de algo, por exemplo, construções de estátuas e atos 

celebrativos. Desde a colonização o Estado promove diversos ritos que configuram o padrão de 

normatividade que introduziram aos indígenas duas peculiaridades, primeiro renegam à 

cidadania induzindo a ideia de ser selvagem, pois utilizam costumes que difere do padrão da 

sociedade. Segundo, provocam o regime de esquecimento proposital, que é lembrado pela 

maioria dos brasileiros apenas no dia constituído como “dia do índio”.  

Os indígenas promovem a exaltação da memória através das junções de contos, fábulas 

e histórias introduzidas nos cotidianos desses povos pelos seus antepassados, assim, a busca 

pela preservação da memória é fundamental para manter os costumes e permanência da 

identidade. Então, a memória para ser constituída necessita de tempo.  Maurice Halbwachs 

entende que é difícil constituir a memória individual, pois as pessoas estão em convívio com 

outros, desse modo existem intromissões nas recordações que aparentam ser particular. 

Talvez seja possível admitir que um número enorme de lembranças reapareça 

porque os outros nos fazem recordá-las; também se há de convir que, mesmo 

não estando esses outros materialmente presentes, se pode falar de memória 

coletiva quanto evocamos um fato que tivesse um lugar na vida de nosso grupo 

e que víamos, que vemos ainda agora no momento em que o recordamos, do 

ponto de vista desse grupo. (HALBWACHS, 2006, p.41) 
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A teoria de Halbwachs consiste em desencadear a busca pela memória ampla através a 

ajuda de outros indivíduos, isso reconstrói tradições que há tempos estavam sendo direcionadas 

para o esquecimento.  

A autora Eliane Vasconcelos e Lusival Barcelos (2012, p.134-158) contribuíram com 

relatos das pessoas entre 58 a 79 anos que pertenciam ao sítio dos Caboclos localizado no 

município do Conde, este território possui valor simbólico, pois foi o último lugar que 

habitavam maior quantidade de pessoas Tabajara. Personagens como, João Gringo, Pedro 

Severo, João Boinho, Nequinho, Dona Terezinha, Maria Rosa. Todos relembram os 

acontecimentos da sua infância no local, desse modo promovem a reconstrução da memória 

coletiva para a comunidade. As informações relatadas permitiram entender a periculosidade em 

que conviviam tais pessoas, elas sofriam pressão para vender ou sair de suas terras. As 

expulsões eram ocasionadas principalmente após a morte de membros antigos da comunidade. 

Os Tabajara, durante o período da colonização eles possuíam força de ataque as 

capitanias que desencadeava medo aos portugueses. Ao estruturarem a paz com os lusitanos na 

cidade de Filipeia em 1585, houve o processo de aculturação com os europeus, e, desse modo, 

eles foram perdendo suas tradições culturais e religiosas. Isso permitiu a introdução de ações 

de desvalorização aos indígenas Tabajara e, consequentemente, a diminuição dos territórios. 

Aos poucos eles foram se dispersando pelo litoral sul paraibano, distribuídos entre os 

municípios de Conde, Alhandra, Caaporã e Pitimbu. Em 2006, eles começaram a se articular 

etnicamente para lutar por seus direitos, pois desde o século XIX que, gradativamente, sofriam 

com a expulsão de suas antigas terras, as sesmarias denominadas Jacoca e Aratagui. Esse 

processo deu início a seu suposto “desaparecimento”, passando assim, a serem considerados 

extintos. Entretanto, devido à memória dos troncos velhos e de seus parentes, os indígenas 

Potiguara, eles reaprenderam a dançar o toré, fabricar artesanatos, fazer a pintura corporal e 

entender o significado de cada uma delas, voltaram a construir ocas, mas não no intuito de 

moradia, e sim de local para reuniões das aldeias, e, aos poucos estão retomando suas raízes. 

No ano de 2006, a população Tabajara começa um processo de articulação étnica, e 

assim surge o movimento que irá tornar possível seu reconhecimento. Este movimento foi 

organizado pelo então cacique Ednaldo Santos e algumas lideranças. De acordo com a estrutura 

do movimento, cada ano teve uma denominação concedida pelo cacique, o primeiro, foi 

denominado “Ano de Alianças”, pois reuniu os “troncos velhos”, para dessa forma compartilhar 

os conhecimentos sobre as tradições da etnia e explicar o processo de dispersão da comunidade. 
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Neste mesmo ano também foi o momento de contatar a FUNAI e a Promotoria Pública para 

prosseguir a busca pelos direitos de identidade. 

Diante das informações, as lideranças buscaram consolidar parcerias e alianças com 

diversos órgãos indigenistas e movimentos como: Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Articulação dos Povos Indígenas do 

Nordeste e Minas Gerais e Espirito Santo (APOINME), entre outros.  

O segundo ano foi denominado “Ano do Povo”. Neste período houveram diversas 

reuniões com a população Tabajara, tendo em vista a importância da união para conduzir a luta 

por suas terras. Vale ressaltar que o processo de convencimento perpassou por diversas 

conturbações, pois as identidades indígenas de diversas pessoas estavam renegadas ao medo de 

se assumir indígena após longa duração no anonimato, principalmente os jovens, pois nasceram 

e cresceram sem contato com a cultura. O terceiro ano, denominado “Ano da Cultura”, a 

comunidade promoveu a revitalização de suas tradições, aprenderam as danças como toré e 

ciranda, e buscaram entender os significados das pinturas corporais. Ainda neste ano os 

Tabajara conheceram as ocas que antes eram utilizadas como moradias, e hoje servem para 

realizarem reuniões com os membros da comunidade. Em 2009 houve o primeiro Encontro 

Terra Demarcada Direitos Garantidos, neste evento os Tabajara comemoravam três anos de 

movimento e conseguiram junto a FUNAI, a construção de um laudo de identificação 

constituído com embasamento antropológico visando enfatizar a identidade indígena e suas 

posses territoriais. 

Todavia, é válido lembrar que neste período, a FUNAI atravessava um momento difícil 

de reestruturação organizacional de acordo com o Decreto N° 7.056/2009, que indicava 

mudanças em sua estrutura de funcionamento e consequentemente atravancou todo o processo 

do relatório.  

O quarto ano não obteve uma denominação específica, mas as lideranças relatam que 

houveram dificuldades em manter o movimento, pois a falta de apoio financeiro e social 

deflagrou fragilidade na mobilização na busca pelo reconhecimento étnico e delimitação de 

território.   

Levando em consideração que esse processo teve início em 2009 e até hoje os Tabajara 

continuam sem suas terras demarcadas, conseguimos enxergar nitidamente o quão esse povo 
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está sendo vítima de uma burocracia desmedida, tendo seus direitos negligenciados, pois a 

garantia do indígena à terra é de responsabilidade do órgão indigenista brasileiro, que, segundo 

Lucena (2017, p.428) 

O processo se dá através da composição de Grupos Técnicos (GT), formado 

por equipe multidisciplinar e coordenado por um antropólogo, onde o produto 

deste trabalho é o chamado “relatório circunstanciado de identificação e 

delimitação”, que é um relatório antropológico realizado por uma expertise da 

área a ser identificada como indígena. Após análise na Coordenação Geral de 

Identificação e Delimitação (CGID) da FUNAI, o resumo do relatório é 

encaminhado ao Ministério da Justiça (MJ) e publicado no Diário Oficial da 

União (DOU) e no Diário Oficial do Estado (DOE) em que incida (m) a Terra 

Indígena (TI). 

 

Enquanto a União aguarda os procedimentos administrativos de demarcação de terras 

que é realizado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), não há como conceder aos Tabajara 

o direito as terras, assim, parte considerável da comunidade continua vivendo nas cidades, em 

geral sobre moradias provisórias, enquanto suas terras estão sendo ocupadas por posseiros não 

indígenas. Esta situação leva esses povos a adentrarem nos centros urbanos a procura de 

trabalho para sobreviver, no entanto, esse contato interétnico não os descaracteriza enquanto 

etnia, é importante salientar que os indígenas Tabajara, independente das circunstâncias em que 

vivem na cidade, mantem viva sua identidade étnica, seus valores culturais e religiosos, como 

afirma João Pacheco Oliveira (2004, p. 32-33). 

A etnicidade supõe necessariamente uma trajetória (histórica e determinada 

por múltiplos fatores) e uma origem (uma experiência primária, individual, 

mas que também está traduzida em saberes e narrativas aos quais vem se 

acoplar). O que seria própria das identidades étnicas é que nelas a atualização 

histórica não anula o sentimento de referência a origem, mas até mesmo o 

reforça. É da resolução simbólica e coletiva dessa contradição que decorre a 

força política e emocional da etnicidade. 

 

No tocante ao convívio urbano em que diversos indígenas Tabajara estão inseridos, esse 

povo busca de alguma forma manter vivas suas tradições através do contato com seus parentes 

mais próximos, os Potiguara do litoral norte, essa relação familiar promove relações 

socioculturais do seu povo, mantendo viva a resistência indígena no meio dos não índios e 

mostrando que não se deixa de ser índio por morar longe da aldeia de origem e que lugar de 

índio é onde ele quiser. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante do exposto, o que vimos é a árdua busca pelos Tabajara em enfatizar as 

implicações do seu processo histórico e assumir sua identidade cultural perante a sociedade. 

Não podemos julgar esta pesquisa como um fator conclusivo, afinal, há muito ainda que se 

investigar sobre esse movimento que os despertou para a luta pelo reconhecimento étnico. 

Todavia, por meio da pesquisa foi possível perceber que o povo Tabajara conseguiu 

através da organização do movimento e do resgate das memórias dos troncos velhos, 

reestabelecer suas tradições e conquistar o direito ao reconhecimento oficial da identidade 

indígena há muito perdida. No entanto, a questão territorial ainda é um problema vigente, os 

Tabajara continuam no aguardo pela formação do segundo Grupo Técnico (GT) de 

identificação e delimitação de terras, para que assim, possam finalmente retornar a suas terras 

como é de direito, tendo sua posse reconhecida perante a sociedade. 

Consequentemente, estarão aptos a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, na 

qual a diversidade cultural e as memórias de um povo recebem o devido respeito no processo 

de construção social. 
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RESUMO: 

Apesar das narrativas sobre a conquista da Parahyba lançarem luz, de sobremaneira, aos 

Potiguara e aos Tabajara, a presença indígena no território conquistado no século XVI não se 

restringe a ambas. Nessa perspectiva, o trabalho em tela objetiva discutir como os grupos 

indígenas do sertão paraibano, denominados genericamente de tapuias, estão inseridos em três 

das principais obras acerca da História da Parahyba: Notas Sobre a Paraíba, de Irenêo Joffily, 

escrito e publicado em 1892; Descripção geral da Capitania da Parahyba, do holandês Elias 

Herckman, escrita em 1639 e publicada em 1886 pelo Instituto Archeologico e Geográphico de 

Pernambuco; e História da Paraíba, de Horácio de Almeida, escrito e publicado em 1978. 

Partindo das obras citadas, é possível perscrutar como se dá a construção da imagem dos tapuias 

por meio da descrição dos aspectos físicos e sociais dos indígenas que já se encontravam 

estabelecidos no sertão antes mesmo da conquista do Parahyba e a resistência que esses grupos 

impuseram aos avanços dos colonizadores rumo ao sertão. Nesse sentido, a discussão sobre a 

imagem dos tapuias erigida pela historiografia paraibana, descrevendo os indígenas como 

selvagens, bárbaros, incivilizados e rebeldes, é de suma importância, pois conduz à 

compreensão do discurso de legitimação da dominação dos chamados “bárbaros” por meio da 

guerra justa, do processo de aldeamento dos mesmos e da ocupação da região para criação de 

gado e construção de currais, e cujos perfis então traçados perpassam o âmbito da historiografia 

e se instalam nos âmbitos educacionais e escolares. 

Palavras-chave: Historiografia; Povos Indígenas; Tapuias. 
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330 Graduando do curso de Licenciatura em História, da Universidade Federal da Paraíba, Campus I (UFPB) – 

Brasil. Email:marciorodrigues50@live.com. 
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ABSTRACT: 

Although the narratives about the conquest of Parahyba shed much light on the Potiguara and 

Tabajara, the indigenous presence in the territory conquered in the sixteenth century is not 

restricted to both. In this perspective, the work on canvas aims to discuss how the indigenous 

groups of the Serbão of Paraiba, generally called tapuias, are inserted in three of the main works 

on the History of Parahyba: Notes on Paraíba, by Irenêo Joffily, written and published in 1892; 

General description of the Captaincy of the Parahyba, of the Dutchman Elias Herckman, written 

in 1639 and published in 1886 by the Archeological and Geographical Institute of Pernambuco; 

Based on the works cited, it is possible to examine how the construction of the Tapuias image 

can be traced by describing the physical and social aspects of the indigenous peoples who were 

already established in the Sertão even before the conquest of the Parahyba and the resistance 

that these groups imposed to the advances of the settlers towards the sertão. In this sense, the 

discussion about the image of Tapuias erected by Paraíba historiography, describing the Indians 

as savages, barbarians, uncivilized and rebels, is of the utmost importance, since it leads to an 

understanding of the discourse of legitimation of the domination of the barbarians through a 

just, the process of village settlement and occupation of the region for livestock rearing and 

construction of corrals, and whose profiles then traced through the scope of historiography and 

settle in the educational and school settings. 

Keywords: Historiography; Indigenous people; Tapuias. 

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos envolvendo os povos indígenas têm conquistado, nas últimas décadas, 

espaços de interesse e aprofundamento cada vez maiores no campo da história e da 

antropologia. As pesquisas que envolvem esses grupos vêm revelando a riqueza cultural e a 

pluralidade que marcam e diferenciam as diversas etnias espalhadas por todo o país. Todavia, 

infelizmente, essas produções nem sempre alcançam o âmbito escolar, resultando na 

permanência da imagem cristalizada do indígena do período da colonização nos livros didáticos 

e materiais pedagógicos. 

A formação desse discurso que atribui ao indígena uma feição quase mítica e selvagem 

não se configurou sozinha, pelo contrário, trata-se do reflexo de discursos dos autores que, ao 

longo do tempo, com suas produções, foram delineando as formas desse imaginário que se 

perpetua nas páginas dos livros utilizados nas mais diversas fases da educação básica. 
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Esse quadro sofre agravo quando se tratam dos povos do sertão, os comumente 

denominados Tapuias. Frequentemente silenciados e pouco abordados, os tapuias são relegados 

a um segundo plano nas narrativas sobre a colonização encontradas nos materiais escolares, 

negados como sujeitos fundamentais no processo histórico. Quando não, são tratados de 

maneira homogênea e genérica, confundidos e igualados a outras etnias, ignorando-se a 

identidade étnica e os elementos culturais, sociais e religiosos que conferem particularidade a 

cada um desses grupos. 

Em face do exposto, o presente trabalho se propõe a estudar a imagem dos tapuias a 

partir da historiografia clássica produzida na Paraíba, buscando compreender como se apresenta 

o discurso que, muitas vezes, saindo dessas obras e alcançando as salas de aulas e os cursos de 

formação de professores, resultam na permanência do conhecimento acerca desses povos. 

É, entretanto, fundamental ressaltar que a produção desses autores não se perfaz de 

maneira isolada e neutra, mas se constrói em vistas ao lugar social que ocupam, como afirma 

Certeau (2008, p. 66): “Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção 

sócio-econômico, político e cultural”. Nesse sentido, a análise do discurso produzido pelos 

autores consagrados pela historiografia também carece da compreensão de quem foi seu autor 

e como ele está situado na sociedade de sua época. 

Para tanto, as produções eleitas para a realização da presente análise compõem o rol de 

obras consideradas clássicas pela historiografia paraibana, perfazendo-se fontes históricas para 

a produção de diversos trabalhos e materiais didáticos, sendo elas: Notas Sobre a Paraíba, de 

Irenêo Joffily, escrito e publicado em 1892; Descripção geral da Capitania da Parahyba, do 

holandês Elias Herckman, escrita em 1639 e publicada em 1886 pelo Instituto Archeologico e 

Geográphico de Pernambuco; e História da Paraíba, de Horácio de Almeida, escrito e 

publicado em 1978. 

  

OS TAPUIAS ENTRE OS AUTORES E SUAS OBRAS 

Irenêo Joffily, autor da primeira obra em análise neste artigo, Notas sobre a Parahyba, 

nasceu em 1843 na povoação de Pocinhos, à época, distrito de Campina Grande/PB. Filho de 

um proprietário de terras da região, o autor formou-se em Direito, chegando a atuar como juiz 

de Direito e deputado da província da Parahyba. Além de atuar como jornalista no jornal Gazeta 

do Sertão, fundado por ele, alargou seus estudos aos campos da História, da Geografia e da 

Etnografia, tendo como resultado duas obras: Notas sobre a Parahyba, publicada em 1892, e 

Sinopse das Sesmarias da Capitania da Parahyba, publicada em 1893. 
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De acordo com Capistrano de Abreu (JOFFILY, 1977, p. 71), que prefaciou a obra em 

análise, Joffily teria ascendência dos primeiros povoadores dos sertões da Parahyba, a família 

Oliveira Ledo. O autor, que defendia as ideias liberais de sua época, foi contemporâneo de 

outros grandes nomes que marcam a historiografia paraibana, a saber, Maximiano Lopes 

Machado e Irineu Pinto, tendo colaborado com a tarefa de traçar a história da Paraíba com vistas 

à formação de uma identidade paraibana (FERNANDES, 2003, p. 145).  

Somente com a invasão holandesa, o território sertanejo começou a ser explorado, os 

invasores demonstravam maior interesse em conhecer e registrar acerca das coisas e lugares por 

eles conquistados, e é nesse contexto que se encontra Elias Herckman, autor da segunda obra 

em análise. Administrador da capitania da Paraíba por cerca de três anos (1636-1639), 

Herckman tratou de escrever um registro geográfico, etnográfico e econômico acerca da 

capitania, intitulado Descrição Geral da Capitania da Paraíba, de 1639. O trabalho de 

Herckman está dividido em três capítulos, sendo os dois primeiros voltados à aspectos do litoral, 

a capital e os engenhos, e o terceiro concentrado nos chamados Tapuias. 

O trabalho etnográfico do holandês alcançou tamanha importância servindo de fonte 

para outras obras que trataram de abordar a presença de grupos indígenas no sertão colonial da 

capitania da Paraíba, como veremos mais à frente. 

Igualmente aos trabalhos citados, para compreender a obra História da Paraíba, terceira 

obra em análise, escrita por Horácio de Almeida em 1978, é imprescindível perscrutar o lugar 

social do autor, considerando a vida de Horácio enquanto experiência, como uma das razões de 

suas colocações, bem como de suas interpretações de mundo e de sua sociedade. Não se trata 

de afirmar aqui que toda escrita é apenas fruto de um processo individual, mas de compreender 

que este é um aspecto que não deve ser ignorado. 

Horácio estudou no Liceu Paraibano, cursou Direito em Recife e sua ligação com o 

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP) o fez seguir os objetivos deste, empenhando-

se por construir e difundir uma versão oficial da História paraibana, afirmando que ninguém 

antes dele conseguiu realizar tal feito: “A Paraíba tem tido muitos historiadores, mas não ainda 

a sua história” (ALMEIDA, 1966, p. XI). Com inspirações positivistas, Almeida escreve com 

objetividade, buscando sempre a comprovação dos fatos através dos documentos oficiais, e sua 

obra tem como principal finalidade a construção de uma história verídica da Paraíba. 

 

OLHARES HISTORIOGRÁFICOS SOBRE OS TAPUIAS 
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Em Notas sobre a Parahyba, de Irenêo Joffily, o autor faz um relato descritivo e 

minucioso dos aspectos geográficose botânicos da província, bem como das atividades 

econômicas desenvolvidas na regiãoedos principais fatos históricos considerados importantes 

para o autor na construção histórica da Parahyba em seus primórdios. 

No tocante aos povos indígenas, Joffily (1977, p. 103) descreve a Parahyba como 

povoada por dois povos: os tupy e os caryri, sendo estes ocupantes de dois terços da capitania, 

seguindo desde o platô da Borborema até os limites como Ceará. Joffily observa, ainda, que até 

metade do século XVII a exploração do território da capitania se restringia às áreas litorâneas, 

havendo apenas algumas áreas de interior, porém, ainda próximas ao litoral, utilizadas como 

fazendas de criação, também conhecidos como curraes (JOFFILY, 1977,p. 106). 

O autor aponta, baseado na descrição realizada por Elias Herckman em sua obra 

Descripção geral da Capitania da Parahyba, de 1639, para a numerosa quantidade de nações 

indígenas do sertão, contudo, o relato se restringe aos nomes de alguns desses grupos e seus 

respectivos “reis”, como são intituladas as lideranças indígenas por Joffily. Não há, portanto, 

indicações da diversidade cultural desses povos para além dos nomes, ou elementos que sirvam 

para distingui-los entre si, incorrendo numa visão generalizada dos povos tapuias como sendo 

um grupo único e homogêneo culturalmente, porém diverso em nações. 

O autor os retrata como povos que viviam ainda na idade da pedra polida, em face da 

prática da confecção de machados de silex, além de artefatos de argila e cerâmica. Tais povos 

são descritos fisicamente por Joffily como de estatura média, robustos e de cor acobreada, nariz 

grosso e cabeça chata, comparando, então, tais características físicas àquelas encontradas entre 

os sertanejos. Possuíam cabelos escuros e grossos, mantendo-os até a altura das orelhas. 

Andavam nus, com exceção de eventuais festas, quando se cobriam com penas (JOFFILY, 

1977, p. 110). 

No âmbito religioso, o autor aponta os pagés ou carahybas como feiticeiros que 

prestavam culto ao espírito mau. Bebendo dos relatos de Herckman, Joffily (1977, p. 111) 

ressalta que tais povos “erão velozes no correr; vencerião um cavallo” e que as mulheres eram 

bonitas e as crianças começavam a andar com apenas 9 ou 10 semanas. Quanto aos velhos, estes 

podiam atingir idade de até 200 anos. 

No contexto da ocupação do sertão, o cenário de conflito entre os primeiros 

conquistadores, os Oliveira Ledo, e os cariris são descritos por Joffily como frequentes, tendo 

ocorrido a dominação dos indígenas pela força e, em seguida, pela catequização, como exposto 

no trecho a seguir: “Deste modo, a palavra consoladora do missionário, a paz por ele pregada 
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aos miseros indigenas succedia a guerra com seus horrores” (JOFFILY, 1977, p. 115). O 

elemento religioso torna-se, portanto, pelo discurso do autor, objeto fundamental ao processo 

de conquista e dominação dos povos tapuias, atuando como atenuante dos conflitos ocorridos 

na guerra contra os chamados bárbaros. 

Em contraponto ao cenário de confronto entre os colonizadores e os indígenas, Joffily 

aponta a presença de aliados entre os tapuias, que, segundo o autor, “querião viver como 

vassallos de V. M., e reduzirem-se à nossa santa fé catholica” (1977p. 116).  O discurso acerca 

dos indígenas assume outro tom no relato do autor ao tratar daqueles que desejaram aliar-se aos 

portugueses, sendo um deles retratado como “muito bôa praça e muito fiel” (JOFFILY, 1977, 

p. 116), em virtude de serviços prestados e concessão de alimentos e itens de armamento. 

Portanto, outra vez, percebe-se que a aliança criada entre os tapuias e os conquistadores 

reconfiguram a maneira como estes são descritos na obra, pelo que passam de bárbaros gentios 

para fiéis aliados. 

No período anterior à invasão holandesa, pouco se sabia acerca dos povos nativos que 

habitavam para além da faixa litorânea, uma vez que os portugueses estavam concentrados 

nessa área e pouco se importavam com o sertão. O raro conhecimento que se tinha dos 

chamados Tapuias era proveniente das nações indígenas Tupis, declarados rivais dos habitantes 

do sertão e, dos relatos de alguns missionários e aventureiros, e no geral, as informações 

estavam sempre relacionadas à quantidade e categorização dos indígenas do sertão.   

Elias Herckman buscou em seu relato tratar tanto acerca dos costumes dos Tapuias, 

quanto de suas caracteristicas fisicas e os analisou geografica e etnograficamente. No entanto, 

embora o trabalho de Herckman tenha grande valor historiográfico e etnográfico, precisamos 

levar em consideração aspectos da própria formação do autor, pautada sobretudo, no ensino 

religioso, explicando alguns exageros em certos fatos e descrições, pelo que podemos 

exemplificar isso com o trecho a seguir: 

 

São homens incultos e ignorantes, sem nenhum conhecimento do verdadeiro 

Deus ou dos seus preceitos; servem, pelo contrario, o diabo ou quaesquer 

espiritos maus, como tratando com elles temos muitas vezes observado. Para 

esse fim, tem elles os seus feiticeiros, que são tidos em grande consideração. 

(HERCKMAN, 1886, p. 280). 

 

 A citação acima demonstra que, apesar de origem e nacionalidade diferentes, no que diz 

respeito ao aspecto religioso, o discurso de Herckman muito se assemelha ao dos portugueses, 
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utilizando a diferença religiosa como forma de justificar a conquista dos territórios e dominação 

dos indígenas que os habitavam. 

 Herckman introduz seu capitulo sobre os indígenas relatando acerca da desavença entre 

povos Tupis e Tapuias, passando, então, a relatar acerca das localizações de algumas nações 

indígenas do sertão. O autor escreve que tais indígenas viviam afastados das capitanias, vivendo 

“sobre os montes”, citando, inclusive, algumas nações como os Cariris, Janduís, Carijós e 

outras, além das localizações em que encontrou tais grupos. Herckman destaca que os Tapuias 

eram povos nômades, mudando-se constantemente de localização em busca de alimento, 

chegando até mesmo às terras do litoral sob tal intento. 

 

Não têm logares certos ou aldeias onde morem; vagueiam, ora demorando-se 

em um sitio, ora em outro. Na estação do caju, que é em novembro, dezembro 

e janeiro, descem as praias, porquanto pouco ou nenhum caju se encontra 

muito para o interior. (HERCKMAN, 1886, p. 279). 

 

 Herckman buscou em seu texto relatar com detalhes as características físicas, chegando 

ao exagero em certos relatos, ele os caracterizou como povos de corpos robustos e grande 

estatura, ossos “grossos e fortes”, cabeça grande e cabeleira negra e áspera, muitos utilizavam 

cortes em formatos diferenciados, ou raspavam. O autor destaca a beleza e força dos Tapuias 

que, segundo ele, eram “mui fortes ao correr”, a ponto de que “venceriam um cavalo”, seu texto 

também descreve diversos costumes desses povos, sua indumentária, os mais diversos rituais 

que praticavam (como o casamento e os ritos de morte), o papel da mulher, o tratamento com 

as crianças, lealdade para com o líder, entre outros. Isso demonstra a preocupação de Elias 

Herckman com suas observações acerca dos indígenas sertanejos. 

          Entretanto, o que mais se destaca na obra de Herckman ao abordar sobre os Tapuias é 

a sua visão sobre esses indígenas, colocando os como verdadeiros “servos do diabo”. Em vários 

trechos de sua obra, o holandês comenta aspectos da cultura dos indígenas associando a sua 

própria (que estava embebida na religião cristã), desta forma, ele os enxergava como incrédulos, 

seres que não conheciam “o verdadeiro Deus”, e que, portanto, eram como bárbaros selvagens 

que só conheciam a violência. Esta visão de Herckman vem sendo reproduzida 

perpetuadamente até a nossa contemporaneidade, principalmente nos livros didáticos voltados 

ao ensino infantil e fundamental, garantindo com que esse discurso continue sendo utilizado 

pela sociedade. 
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 Desta forma, a obra de Elias Herckman demonstra-se de fundamental importância para 

quaisquer trabalhos desenvolvidos com temáticas acerca dos Tapuias, tanto devido ao fato de 

ser um dos mais antigos e completos registros acerca desses indígenas e suas nações, como 

também como forma de se identificar a raiz do discurso utilizado até a atualidade, o trabalho de 

Herckman foi e é utilizado como fonte para diversos historiadores (incluindo alguns dos mais 

considerados nomes da historiografia paraibana) que buscam escrever sobre os Tapuias e o 

sertão, portanto esta obra é de grande importância para a história e historiografia paraibana. 

Assim como nas obras anteriormente comentadas, os indígenas apresentam-se num 

papel central em alguns trechos da obra de Horácio de Almeida, no entanto, recebem tratamento 

dual em sua narrativa: em determinados momentos, são apresentados como empecilhos ao 

avanço, agressivos, hostis, bárbaros, selvagens, em outros como fortes, pacíficos e vítimas das 

desumanidades dos invasores brancos. No volume 2 da História da Paraíba, Almeida afirma 

tratar do tema mais interessante da História paraibana, a saber, a colonização do sertão. Logo 

no início desta obra, o autor afirma que a entrada dos colonos no sertão se deu de forma pacífica, 

pois muitas das áreas ocupadas estavam despovoadas e que os brancos foram a razão desta 

“paz” não ser contínua: 

 

[...] Ao contrário do que se deu no litoral, a penetração para o interior da 

Paraíba ocorreu pacífica, sem luta com os naturais da terra. A luta veio depois, 

suscitada pelos brancos, que não modificaram jamais os seus métodos de 

colonização (ALMEIDA, 1978, p. 19). 

 

A diversidade étnica apresentada por Almeida é um ponto forte de sua obra, pois, 

diferentemente de outros autores, buscou evidenciar a diversidade dos povos indígenas 

existentes no território do sertão paraibano à época da colonização sertaneja, citando nomes de 

diferentes etnias como os Cariris, Sucurus, Paiacus, Coremas, Icós, Janduís, Bultrins, e entre 

outras, buscou não se utilizar da denominação “tapuia” entendida por ele como genérica. 

Almeida também busca evidenciar os territórios onde viviam cada uma das etnias apresentadas 

por ele em sua obra. 

É possível identificar na narrativa de Horácio de Almeida como a miscigenação foi 

tratada como algo natural e até procurado pelas índias, que segundo o autor, desejam ter filhos 

brancos: 

 

[...] Mamelucos havia na Paraíba desde antes de sua conquista, uns 

procedentes dos franceses, outros dos portuguêses, pois é sabido que as índias 

se entregavam com facilidade aos estrangeiros pelo desejo de ter filhos 
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brancos. Do cruzamento com o indígena saíu o braço livre para o trabalho, 

[...]. Saiu também o soldado valente, da mesma forma que a gente de prol [...]. 

(ALMEIDA, 1966, p. 184) 

 

A miscigenação também foi vista como positiva pelo autor, pois segundo afirma, os 

portugueses estavam plantando sementes boas para que a nova pátria viesse a brotar: 

 

[...] Deve-se por isso mesmo aos portuguêses a ausência de racismo, 

porquanto acostumados a viverem misturados com as índias a cabaram se 

misturando com as negrinhas escravas [...]. Cumpre reconhecer que êsses 

portuguêses não podiam fazer outra coisa no desconfôrto das selvas, senão 

plantar a semente da pátria futura que Portugal nos legaria. (ALMEIDA, 1966, 

p. 43 e 44). 

 

Horácio de Almeida afirma que houve convivência pacífica entre indígenas e 

colonizadores até a eclosão da confederação dos Cariris, apresentada por outros autorescomo 

Guerra dos Bárbaros. Segundo narra Almeida, a Confederação dos Cariris foi a resistência dos 

indígenas contra o apresamento e o cativeiro. Com duração de mais de 10 anos, a guerra deixou 

o sertão em lástima, com a assolação de campos, currais, centenas de indígenas e brancos 

mortos e outras centenas de índios aprisionados. Em sua narrativa, o autor utiliza-se de termos 

como chacina, massacre e desumanidade que deixam evidentes sua visão sobre os fatos, 

chegando até mesmo a descrever os brancos como “mais bárbaros que os bárbaros”. 

Por fim, Almeida apresenta o homem sertanejo como o resultado da dissolução dos 

povos tapuias, afirmando que a descendência indígena contribuiu para o surgimento de 

paraibanos fortes: 

 

[...] Os que restaram da carnificina oficial geraram o homem forte do sertão, 

representado no fazendeiro, no vaqueiro, cantador de viola, romeiro de Padre 

Cícero e cangaceiro de fama. Inúmeras famílias sertanejas descendem dos 

tapuias, que não se degeneraram, ao contrário dos tupis do litoral que deram 

para beber cachaça e plantar mandioca. Muitos dos nordestinos que se 

tornaram notáveis nas letras, nas artes, na política, tinham nas veias algumas 

gotas do sangue quente do tapuia. (ALMEIDA, 1978, p. 59-60) 

 

Na tentativa de corrigir equívocos que aponta como existentes no passado, Horácio de 

Almeida acaba por comungar com muitos dos estereótipos que ele mesmo critica, cometendo 

generalizações feitas dos povos indígenas. No entanto, a partir de Almeida os indígenas podem 

não ser mais vistos somente sob o prisma distorcido dos termos “tapuia” ou “bárbaro”, apesar 

destes vocábulos  aparecerem em sua obra de maneira ainda constante, são apresentadas etnias 

específicas de cada região e o indígena não é descrito somente como empecilho à civilização, 
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mas também como vítimas da escravidão e da selvageria dos colonizadores, que causaram 

espanto no homem branco por construírem destemidamente sua história com resistência, luta, 

e até mesmo sangue.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os termos como “gentio” e “bárbaro” atribuídas aos indígenas do sertão, observados 

presentes nos discursos, reavivam a ideia de que se tratavam de povos sem fé, nem lei e nem 

rei, como descrito por Pero de Magalhães Gândavo em sua obra Tratado da Terra do Brasil, 

escrita em 1573 (apud ALCIDES, 2010), reforçando a imagem de um “selvagem inconstante” 

defendida também pela historiografia de Varnhagen, como chama a atenção o antropólogo 

Eduardo Viveiros de Castro (2002, p. 187). Ademais, se depreende da análise das obras que a 

temática religiosa ainda permeia fortemente o tom utilizado nos discursos, servindo, ainda que 

implicitamente, à legitimação da dominação que se procedeu durante os avanços aos territórios 

indígenas. 

Diante do exposto, é possível observar que, apesar das obras em análise terem sido 

escritas em períodos históricos distintos – Brasil Colonial: 1639; Brasil Império: 1892; e Brasil 

República: 1978, e seus autores viverem lugares sociais diversos, o discurso construído sobre 

os povos indígenas que ocupavam os sertões paraibanos durante o período da conquista não 

destoam. Pelo contrário, o conhecimento e abordagem desses povos nas obras em comento não 

parecem ter sofrido impacto ou aprofundamento que servisse para delinear um novo olhar sobre 

essas nações indígenas. 

Por fim, a despeito das críticas levantadas às obras em análise, porém sem desprezar a 

riqueza do conhecimento proposto pelos autores em seus respectivos trabalhos, faz-se premente 

o aprofundamento do estudo sobre os povos comumente denominados tapuias, a fim de que 

sejam preenchidas as lacunas e silêncios que ainda ressoam na história desses povos. 
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HISTÓRIA INDÍGENA EM SALA DE AULA: ENTRE CRISTALIZAÇÕES E 

RESISTÊNCIAS 

Cláudia Cristina do Lago Borges333 

 

RESUMO: 

A implantação da Lei 11.645/08, que inclui o conteúdo sobre os povos indígenas no Ensino 

Básico trouxe, aparentemente, um alento para que as escolas trabalhassem de forma mais ampla 

a história desses povos originários do Brasil. Entretanto, o que se vê na prática é a permanência 

da visão cristalizada e retratada na iconografia e nos textos de cronistas e viajantes do período 

colonial. Considerando as questões apresentadas, a proposta deste espaço é promover o debate 

e a reflexão sobre as práticas, metodologias e discursos presentes nos materiais didáticos, na 

formação do decente e no cotidiano escolar ao apresentarem o tema dos povos indígenas em 

sala de aula. 

Palavras-chave: Ensino, História Indígena, Material didático 

 

ABSTRACT: 

The implementation of Law 11.645 / 08, which includes content on indigenous peoples in Basic 

Education, has apparently led to an encouragement for schools to work more extensively on the 

history of these indigenous peoples of Brazil. However, what is seen in practice is the 

permanence of the crystallized vision and portrayed in the iconography and texts of chroniclers 

and travelers from the colonial period. Considering the issues presented, the proposal of this 

space is to promote the debate and reflection on the practices, methodologies and discourses 

present in the teaching materials, in the formation of the decent and in the school day by 

presenting the theme of indigenous peoples in the classroom. 

Keysworld: Teaching, Indigenous History, Instructional Materials 

 

INTRODUÇÃO  

O tema História indígena tem começado a entrar em discussão com mais ênfase a partir 

de 2008, com a promulgação da Lei 11.645. Mas o que ela significa perante o sistema de ensino, 

especialmente quando tratamos da História do Brasil?  Teoricamente, a lei que obriga a inserção 

da história e cultura dos povos indígenas e afro-brasileiros aos conteúdos do ensino básico 
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representa um avanço para a visibilidade e respeitabilidade de povos que foram, ao longo de 

anos, deixados numa zona de rejeição e preconceito social. 

O estudo sobre os povos indígenas do Brasil não é novo, mas o olhar sobre como o tema 

é tratado no contexto da educação, tem conquistado mais espaço em discussões e reflexões que 

merecem alguns apontamentos. De 2008 para cá, portanto, após a lei, alguns pesquisadores e 

acadêmicos têm colocado a questão em pauta, e, à medida que o interesse no assunto avança, 

conseguimos ter acesso a algumas obras que ajudam na reflexão sobre a importância do tema. 

Do mesmo modo, alguns professores já declaram trabalhar ativamente com o tema dentro de 

uma perspectiva da inserção histórica. No entanto, alguns percalços ainda se encontram pelo 

caminho para que a questão seja realmente resolvida, e nisso nos reportamos aos materiais 

didáticos e a formação de professores. 

De modo geral, o panorama que temos hoje ainda é de percepções vagas e generalistas, 

especialmente se considerarmos que o público a ser, na medida do possível, beneficiado com a 

lei de 2008, encontra-se, por incrível que pareça, num processo de adequação. Esse público 

refere-se em primeiro lugar aos alunos e professores, e em segundo lugar a sociedade em geral. 

Se pensarmos que várias gerações de alunos em suas épocas escolares só ouviram falar sobre 

povos indígenas a respeito do contato da colonização, e aprenderam que esses viviam na mata, 

andavam nus, caçavam e pescavam para sobreviver, sempre numa perspectiva do passado, 

aprenderam que os povos indígenas eram selvagens, preguiçosos e que se extinguiram ao longo 

dos anos. É importante enfatizar que muitos professores ainda na ativa, fazem parte dessa 

geração. 

Podemos também colocar nessa mesma linha temporal a formação de muitos currículos 

universitários, tanto os de História quanto os de Pedagogia. O que se ensinava sobre a história 

indígena além do grande evento da chegada de Cabral? Os currículos de formação 

contemplavam as discussões sobre história e cultura indígenas? E qual a diferença dos 

currículos dos anos 1990 para os atuais? 

E para enfatizar ainda mais esse processo, o que dizer dos livros didáticos? Por ser o 

mais acessível entre alunos e professores, este é considerado o melhor instrumento de apoio no 

processo de aprendizagem. Entretanto, veremos que este é, na mesma medida que outros fatores 

inerentes do universo escolar, um problema de difícil flexibilização e adequação as novas 

reflexões. Assim como a sociedade em geral, os autores dos livros didáticos ainda resistem em 

adotar uma postura de comprometimento com a história indígena e que os trate de forma real, 

e não imaginária.  
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Considerando esses elementos aqui apresentados, o da formação docente e o livro 

didático, inevitavelmente devemos pensar sobre como esse conjunto atua na construção do 

conhecimento dos alunos e de indivíduos que fazem parte de uma sociedade. Analisando o 

contexto, percebe-se que essa é uma engrenagem cujas peças, de forma nenhuma, funcionam 

isoladamente. Deste modo, apresentaremos aqui, de modo breve, o funcionamento desse 

sistema e como cada uma delas atua no processo de conhecimento.  

 

A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DO ENSINO DE HISTÓRIA INDÍGENA 

Os cursos de formação docente no Brasil têm, de modo geral, seguido um modelo 

básico, moldado pela Diretrizes Curriculares Nacionais determinadas pelo Conselho Nacional 

de Educação (CNE). Esses documentos produzidos pelo CNE, a partir de 2002, não determinam 

exatamente como ou com que conteúdos cada curso ou instituição regerá seu currículo, mas 

aponta para caminhos que abranjam as linhas gerais. Na outra mão, temos ainda uma tradição 

intelectual muito arraigada no caminho da formação eurocêntrica, vendo a Europa como a base 

de toda a cultura, história e civilização universal. 

A partir da análise do eurocentrismo, a historiografia brasileira respalda essa visão ao 

abordar a chegada de Cabral nas terras brasilis como início da nossa história. Toda a 

documentação historiográfica produzida de 1500 até pelo menos meados do século XX, 

trataram a história dos povos indígenas do Brasil como de uma gente sem civilidade, sem 

escrita, e, portanto, sem história. Os diversos relatos de cronistas e viajantes, as representações 

iconográficas, bem como as cartas oficias dos funcionários da Coroa portuguesa nas terras 

conquistadas das Américas, mostram claramente a ideia que os europeus tinham dos povos 

desta terra. As constantes descrições que tratavam a gente da terra como selvagens, comedores 

de carne humana e abomináveis seres descrentes da fé, de lei e de rei, deixa claro qual 

tratamento esses povos deveriam receber.  

A ideia de indivíduos fora do contexto da civilização permaneceu durante todo a 

colonização e seguiu durante o Império. Em 1838, a criação do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB) buscou construir uma história do Brasil a partir das mentes ilustres e 

brilhantes da intelectualidade da época, o que corroborou com as descrições anteriores e 

manteve os povos indígenas na visão da inferioridade, ou, no melhor das hipóteses, com o ideal 

de um heroísmo romântico (COLEHO, 2009, p. 264). E nessa perspectiva, os intelectuais do 

IHGB começam a introduzir um estudo etnográfico de algumas populações indígenas 
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(KODAMA, 2009), gerando assim a ideia de um indigenismo, “a qual elegia o índio como um 

dos apanágios da identidade nacional” (QUINTANILHA, 1990, p. 23). 

Porém, o contraponto dessa inclusão indígena na historiografia, ou etnografia brasileira, 

está o próprio discurso impetrado pelos intelectuais do Instituto, tais como Francisco Adolfo 

Varnhagen, que afirmava que 

 

os nossos índios, ou não são cidadãos brasileiros ou não: para o serem 

não cumprem nenhuma das obrigações das leis, e andam vadiando e 

com as orelhas e beiços furados, em vez de serem guardas nacionais e 

vestir uniformes, etc. Não sendo, ou não estando neste jogo, por 

incapacidade moral [...], não pode a lei ver neles mais que uma gente 

estranha ao pacto social, que abusa da piedade que com eles se tem [...]. 

(VARNHAGEN, 1850) 

 

Assim, foi baseado nesse panorama descrito pelo Varnhagen que a ideia sobre os povos 

indígenas se consolidou, e não apenas nos bancos escolares e materiais didáticos, mas também 

se refletiu nos cursos de formação docente. Se pensarmos que a obra deste autor, Quem são os 

donos da terra, foi publicada em 1850, de lá para cá, pouca coisa ou quase nada mudou quanto 

a percepção que a sociedade tem das populações indígenas. 

Se durante anos da história do Brasil os índios foram considerados indiferentes na 

formação social e cultural do país, por que então deveriam ser estudados? O que a história e a 

vida desses povos têm para nos oferecer de conhecimento quando a humanidade tem as 

grandezas e as belezas dos povos gregos ou egípcios? Ou seja, é nessa percepção que os povos 

indígenas acabam ignorados pela história e, portanto, não haveria interesse em conhecer, 

estudar e ensinar sobre tais povos.  

Nos cursos de licenciatura, a temática indígena é timidamente trabalhada, estendendo 

no máximo a uma disciplina optativa, que, em geral, é raramente ofertada, ou inclui-se o assunto 

nas ementas nos conteúdos de História do Brasil e História da América Colonial. Em ambos os 

casos, os povos indígenas estão sempre associados a chegada do europeu, mantendo a relação 

histórica e historiográfica dentro da visão e do discurso dos conquistadores, sem atentar para a 

história e cultura dos povos originários. Sobre este ponto, a percepção que se tem é de que as 

populações indígenas sejam um objeto da Antropologia, e não da História, e, portanto, sem 

muito interesse de estudos para esta área de conhecimento, em especial quando a finalidade é a 

prática docente. Ou seja, é pensar que em detrimento da grandiosidade da história das culturas 

clássicas, os alunos do ensino básico não necessitam aprender sobre a história dos povos 

originários das Américas, e, portanto, não haveria razão de dedicar parte de uma carga horária 
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da formação dos alunos da licenciatura, em estudos e pesquisas nas temáticas que não serão 

trabalhadas na prática. 

Em decorrência dessa falha na formação, surge um problema subsequente. Ao entrar na 

prática docente, o então professor se depara com uma realidade da sala de aula: o assunto tão 

evitado nos currículos da graduação encontra-se presente nos conteúdos do ensino básico. O 

que fazer, então? Neste caso, só lhe resta seguir o que diz a cartilha (o livro didático) e elaborar 

junto com seus alunos no dia 19 de abril o festival de fantasias, mostrar as representações 

iconográficas do século XVI em que aparecem os indígenas nos rituais da antropofagia, como 

se ainda fossem práticas atuais, e contar sobre lendas indígenas na perspectiva do folclore. Desta 

forma, como diz Giovani Silva (2015, p. 23), o professor acaba “prestando um desserviço à 

educação de crianças, adolescentes e jovens”.  

Numa regra simples, é difícil ensinar aquilo que não aprendeu. Para os professores que 

estão em sala de aula, e para os que ainda irão, e que não tiveram nenhum contato com o tema 

indígena durante o seu processo de formação, resta-lhe ensinar, ou melhor, reproduzir o 

discurso do senso comum. Seria até rígido afirmar que, de certo modo, existe uma inércia por 

parte dos professores em não adotar práticas que contribuam para uma mudança no modo de 

pensar os povos indígenas, mas, devemos lembrar que existe uma conjuntura muita mais 

complexa do que a simples força de vontade humana. E neste caso, podemos incluir fatores 

como o sistema curricular da escola, execução de calendários, falta de oferta para capacitação 

docente, o tradicional livro didático, entre outros.  

De modo geral, no que tange o processo de ensino, seja da formação básica ao da 

formação docente, faz-se necessário pensar e trabalhar a história e a acultura dos povos 

indígenas, mostrando a realidade e o cotidiano dessas populações. Neste caso, não deve-se 

trazer apenas a ótica da academia, mas sim dar visibilidade e voz a estes povos, que conquistam 

cada vez mais espaços, inclusive através de diversos meios da tecnologia digital.  

 

A HISTÓRIA INDÍGENA NO LIVRO DIDÁTICO  

A história dos povos indígenas nos livros didáticos é sempre uma análise à parte. Alguns 

autores têm discutido bem a questão, tais como Luisa Wittmann (2015), Mauro César Coelho 

(2009), Hebe Matos (2003), Aracy Lopes (1987), entre outros. 

Para Mauro César Coelho (2009, p. 269), o livro didático funciona  

não apenas como recurso didático, mas como material de consulta para 

a preparação de aulas, em função do encadeamento que faz dos 

conteúdos, funciona como o currículo adotado em Estados nos quais os 
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currículos não são entendidos pelos professores; e, por fim, constitui, 

para larga parcela da população, o único contato com o livro. 

 

Nesta perspectiva, o livro didático acaba se tornando o principal, se não o único 

referencial para muitos professores e alunos sobre o que deve ser trabalhado em sala de aula. 

Desta forma, o conteúdo do livro acaba sendo o portador de uma verdade absoluta, impedindo 

até mesmo que professores o questione ou apresente uma percepção diferente da proposta do 

autor.  

Até 2008, e, portanto, antes da Lei 11.645, não havia obrigatoriedade dos livros 

didáticos apresentarem conteúdos que tratassem da questão indígena. Em um estudo 

apresentado por Mauro Coelho (2009) com livros didáticos publicados entre 1992 e 2005 e 

adotados nas escolas de ensino básico de Belém-PA, os povos indígenas aparecem de forma 

superficial, algumas vezes restritas aos impérios mesoaméricos e andinos, ou simplesmente não 

aparecem, como em livros da 5ª e 6ª séries. Na análise feita pelo autor, os povos indígenas são 

descritos dentro de uma ideia de vitimização, do mundo idílico e da ingenuidade. 

Poderia-se alegar que as observações feitas por Coelho decorre de materiais anteriores 

a Lei 11.645, de 2008, e, portanto, seria compreensível a não discussão dos povos indígenas 

nos materiais didáticos. Mas o que dizer dos livros publicados a partir de 2009? Numa pesquisa 

realizada por Anderson da Silva Bastos (2017), em que analisou 21 livros didáticos do 5º ao 9º 

ano nas escolas públicas e privadas de João Pessoa-PB, entre os anos de 2009 a 2016, viu-se 

que  

 

a Lei 11.645/2008 possibilitou a obrigatoriedade do ensino indígena, entretanto, 

ainda é observável duas questões primordiais: os livros contêm poucas páginas 

referente a temática, se comparado, por exemplo, com a história dos povos da 

antiguidade clássica, e os discursos relacionados a eles ainda possuem, 

geralmente, a estruturação eurocêntrica. Interessante ressaltar que os livros 

destacam principalmente a realização da antropofagia e desenvolvimento do 

escambo, duas práticas distintas que induzem a outras duas questões: selvageria 

e ingenuidade. Observa-se também que poucos livros discutem essas questões 

a partir da visão dos povos indígenas.  

 

Além dos problemas referentes ao discurso sobre os povos indígenas, os livros 

apresentam ainda questões discutíveis quanto ao uso das imagens. Utilizando-se dos mesmos 

materiais adotados por Anderson Bastos, Thamires Soares de Lima (2017) analisou as 

representações ilustrativas e constatou que muitas delas são reproduções iconográficas dos 

séculos XVI e XVII, que retratam os povos indígenas na percepção do europeu, ou seja 
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houve por parte dos autores das obras estudadas equívocos intencionais e/ou 

involuntários em suas representações dos povos indígenas brasileiros, gerando 

ao longo dos séculos a reprodução de imagens desconexas e fundamentadas no 

estranhamento e desconhecimento dos povos europeus a respeito das culturas 

indígenas. Muitas dessas imagens nos falam mais a respeito da Europa e como 

seus autores viam o Novo Mundo, pois são perceptíveis os pensamentos e as 

concepções de seus autores [...]. 
 

Observando as análises feitas pelos pesquisadores, vê-se que tanto antes quanto após a 

promulgação da Lei 11.645/08, a percepção e a visibilidade dos povos indígenas ainda são 

muito limitadas e cristalizadas. De modo geral, os autores dos livros didáticos pouco trazem 

para os alunos em termos de discussão, reflexão e crítica sobre a condição dos povos indígenas, 

do período colonial até os dias atuais. É muito comum a sociedade pensar que tais povos estão 

em extinção ou que se encontram restritos a região Norte do país. Para fins de exemplo, uma 

pesquisa realizada com turmas do 6º ano em duas escolas de João Pessoa, uma pública e outra 

privada, em torno de 70% dos alunos entrevistados responderam acreditar que “os índios que 

usam roupas, carros, celulares, computadores e internet, entre outras tecnologias, deixam de ser índios” 

(BASTOS, ARAÚJO, ALBUQUERQUE, SILVA, 2017).  

Os dados apresentados pelos autores mostram como a cristalização ou falta de discurso 

sobre a atual condição indígena está presente ainda hoje na percepção do alunado. O aluno 

aprende pelo que ele ouve e ver, ou seja, pelo o que é dito pelo professor e pelo o que é mostrado 

no livro didático. Se os livros didáticos se utilizam do tempo pretérito para referir-se aos povos 

indígenas, então a percepção mais comum será de que esses povos não mais existem. Da mesma 

forma, incutir a ideia de que índio é só aquele que vive nas aldeias e só recorre a tecnologia de 

outrora, é transmitir uma visão reducionista e preconceituosa dessas populações que estão 

inseridas, também, nas áreas urbanas, que se utilizam de meios tecnológicos para manterem a 

comunicação com o mundo e têm sofrido, como todo e qualquer indivíduo, os efeitos da 

modernidade em suas sociedades.  

De forma mais clara, o que lemos em muitos livros didáticos não é muito diferente das 

ideias descritas desde o século XVI, cujos autores impõem a sua própria percepção, sem buscar 

entender e conhecer a visão de mundo do outro. Nessas obras não costumamos “ouvir” a voz 

dos povos indígenas, em que mostrem de fato seus costumes, sua história e suas lutas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A RESISTÊNCIA NA MEMÓRIA 
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O que discutimos até o momento, e de forma muito breve, são questões complexas e 

merecedoras de muitas reflexões. Como dito anteriormente, muitos autores e pesquisadores têm 

buscado trazer essa questão em pauta, mas parece haver ainda muita resistência por parte do 

conjunto de ações que atuam para o melhoramento do ensino básico. Por que os autores e 

editoras responsáveis pelos livros didáticos não atualizam seus textos a partir da boa quantidade 

de trabalhos e pesquisas acadêmicas já publicados, inclusive produzidos pelos próprios 

indígenas, e que se encontram disponíveis para consulta? Por que as estruturas curriculares de 

muitos cursos de formação docente ainda resistem em incluir em seus currículos, disciplinas 

que tratem exclusivamente da história e cultura dos povos indígenas? Será mesmo que a história 

dos povos mesopotâmios está mais próxima da nossa realidade cultural do que os povos 

indígenas? 

Os livros didáticos e o senso comum buscam mostrar os povos indígenas como seres à 

parte da sociedade brasileira. Historicamente, o extermínio físico e cultural que essas 

populações sofreram, e ainda sofrem, nos faz pensar porque os renegamos e qual o reflexo dessa 

rejeição para as sociedades indígenas. Não raro, ao encontrar um indígena, algumas pessoas 

costumam pedir que este fale em sua língua original, e se você leitor, é uma dessas pessoas, não 

se decepcione ao ver o indígena falar em um bom português. E então vem logo a pergunta: 

“mas você é índio e não fala a sua língua?”. O problema é que, desde a colonização, em que os 

índios sofreram uma brusca e fatal ruptura cultural em decorrência da catequização, foram 

impedidos de falar a sua língua de origem. E somente com a 

 

Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que 

em seu capítulo II da Seção III, no Artigo 32 do parágrafo 3°, determina 

que as comunidades indígenas, além de ter aulas regulares ministradas 

em língua portuguesa, também poderiam utilizar sua língua materna, bem 

como, seus próprios processos de Ensino-aprendizagem, levando em 

consideração as especificidades de cada aldeia. (SILVA, Simone, 2017, 

p.8) 

 

Ou seja, foram necessários 496 anos para permitir que os povos indígenas exercessem 

sua própria cultura. Mas como se recupera aspectos da cultura e da história após anos de 

extermínio, especialmente se consideramos que, para essas populações, a tradição oral era a 

forma de manter a memória, e o que se tem de documentos escritos são registros dos 

colonizadores cristãos? Deste modo, muitos grupos indígenas têm trabalhado contínua e 

ativamente para resgatar não só suas práticas culturais, mas a sua própria identidade, pois, após 
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anos de rejeição, preconceitos e perseguições, natural que muitos indivíduos passassem a 

renegar sua própria origem.  

 Assim, numa resistente luta pela ocupação social e histórica que lhe é de direito, está 

se tornando comum vermos integrantes de diversas etnias indígenas alcançando espaços antes 

exclusivos da dita sociedade branca. E é a partir deles que temos oportunidade de ouvir as vozes 

de povos tão diversos, mas capazes de demonstrar sua própria cultura.  
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HISTÓRIA E MEMÓRIA EM “RETOQUES DA HISTÓRIA DE CURRAIS NOVOS” 

Fabiana Alves Dantas334 

 

RESUMO:  

O estudo analisa a obra Retoques da História de Currais Novos (1985), de Celestino Alves. 

Investiga os conceitos de História e Memória que norteiam o trabalho do autor, atentando ao 

modo como ambos são percebidos no livro. Trabalha com o conceito de operação 

historiográfica de Certeau (1982), investigando o exercício de produção escrita de Alves a partir 

de suas apropriações das fontes e operações metodológicas, problematizando os usos da 

memória na elaboração discursiva da obra e as influências de um lugar social. Os resultados 

sugerem a busca por uma verdade objetiva que, por sua vez, dialoga com a valorização da 

memória individual enquanto dado. Além disso, levando em conta as considerações de Catogra 

(2015), Pollak (1989) e Le Goff (1990), percebe-se a relação entre essa escrita e a construção 

de uma memória histórica para a cidade. 

Palavras-chave: História; Memória; Celestino Alves. 

 

ABSTRACT:  

The study analyzes the work Retouching of the History of Currais Novos (1985), by Celestino 

Alves. It investigates the concepts of History and Memory that guide the work of the author, 

considering the way both are perceived in the book. He works with the concept of 

historiographical operation of Certeau (1982), investigating the exercise of written production 

of Alves from his appropriations of sources and methodological operations, problematizing the 

uses of memory in the discursive elaboration of the work and the influences of a social place. 

The results suggest the search for an objective truth that, in turn, dialogues with the valuation 

of individual memory as information. In addition, taking into account the considerations of 
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Catogra (2015), Pollak (1989) and Le Goff (1990), we can see the relation between this writing 

and the construction of a historical memory for the city. 

Keywords: History; Memory; Celestino Alves. 

 

INTRODUÇÃO 

O livro Retoques da História de Currais Novos, de autoria de Celestino Alves (Currais 

Novos, 06/04/1929 – 10/12/1991), foi lançado pela Fundação José Augusto, em 1985. A ideia 

de analisar essa obra ancora-se, principalmente, nas considerações de Certeau (1982) sobre a 

validade de estudos sobre a escrita da história, nesse caso, especialmente, a História Local. Parte 

da verificação da relevância da obra no que diz respeito à escrita da história currais-novense, 

bem como da ausência de uma discussão englobando especificamente sua análise, pois como a 

revisão bibliográfica possibilitou constatar, o livro tem sido citado como referência em uma 

quantidade considerável de trabalhos acadêmicos.  

Entende-se, portanto, que, ao ser citado, Celestino Alves é levado em conta como um 

produtor de história local – no sentido de construção do conhecimento histórico – (NEVES, 

1997). Daí a importância de se investigar que história é produzida por ele: esse conhecimento 

desvenda e fundamenta ações, gerando uma interação entre o conhecimento e a ação na história 

(NEVES, 1997). Celestino Alves teria, ao escrever Retoques da História de Currais Novos, 

ciência disso? Se sim, o autor ou o grupo social que o cercava poderiam ter alguma intenção 

velada, relacionada a um objetivo concreto a ser alcançado por meio dessa interação entre 

conhecimento histórico e ação?  

Busca-se, portanto, investigar quais as concepções de História e Memória de Celestino 

Alves, e de que modo elas aparecem em Retoques da História de Currais Novos, acreditando 

que uma análise de tais questões possibilita a reflexão acerca da memória histórica que o autor, 

na visão aqui defendida, busca construir. A discussão pauta-se, então, em autores que discorrem 

acerca do papel da historiografia no que se refere à construção de uma memória histórica, como 

Donner (2012), Catroga (2015), Pollak (1989) e Le Goff (1990). 

 

 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Donner (2012) aponta que a discussão sobre a escrita dessa história é necessária ao 

meio acadêmico, considerando-se a recorrente atuação de homens considerados “amadores” 

por não estarem vinculados à academia. Estes atuariam motivados por diferentes razões, dentre 

elas, a existência de “políticas da memória”, destinadas a utilizarem o passado na construção 
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de uma memória comum aos habitantes da cidade. A autora ressalta ainda a tendência à rejeição 

dessas obras por parte dos “historiadores profissionais”, quando, por outro lado, observa-se a 

grande receptividade que o público as destina. Assim, indica ainda a relevância de se 

problematizar questões como o produto elaborado por esses autores, o passado apresentado por 

eles, quem são e quais seus objetivos.  

Catroga (2015) também menciona essa relação que a escrita da história possui com a 

criação ou fortalecimento de uma memória coletiva “oficial”, tornando possível inferir que a 

obra de Alves pode estar inserida nesse contexto de uma escrita influenciada pelo objetivo de 

construção de uma memória. Pollak (1989) e Le Goff (1990) também discorrem com 

propriedade acerca dos interesses envolvidos na construção de uma memória coletiva. Uma 

construção que pode contar com diversos mecanismos para ser realizada, dentre eles, a própria 

escrita da história. Segundo as considerações de Pollak (1989), a memória coletiva pode ser 

entendida como “enquadrada”, ou seja, determina-se o que faz parte ou não dela – chegando a 

haverem profissionais com funções relacionadas a esta finalidade –, objetivando-se determinar 

aspectos em comum ao coletivo por meio dos mais diversos mecanismos (lugares de memória, 

filmes, ou mesmo a própria historiografia). Como aponta Le Goff (1990), grupos dominantes, 

em especial, tendem a preocupar-se com essa questão.  

Essas considerações foram levadas em conta na pesquisa, buscando-se discutir, ao longo 

da análise, os indícios que refletem essa intenção.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Tratando-se de um estudo que lida com uma fonte historiográfica, o diálogo com 

Certeau (1982) é aqui, considerado fundamental. O autor norteia a metodologia empregada na 

análise, que se baseia no conceito de “operação historiográfica”. 

O historiador cita o lugar social, as práticas “científicas” e a escrita como três elementos 

que se relacionam e que em sua visão, caracterizam a história como uma operação. Encará-la 

dessa forma significa admitir que a construção do conhecimento histórico não ocorre de 

maneira isolada, natural e isenta de influências das mais diversas, tratando-se de uma “atividade 

humana”, logo, uma “prática” (CERTEAU, 1982, p. 56).  

Desse modo, para discutir esses três pontos indicados pelo autor, realizou-se a análise 

por meio da leitura e fichamento tanto da obra, quanto de periódicos locais, contemporâneos ao 
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período de seu lançamento. A análise das fontes jornalísticas teve a finalidade de identificar, 

por meio das notícias sobre Celestino Alves, a posição social ocupada pelo autor na sociedade.  

 

UM LUGAR SOCIAL: QUEM ERA CELESTINO ALVES? 

As páginas finais de Retoques da História de Currais Novos trazem alguns dados 

genealógicos e biográficos de Celestino Alves. O autor menciona ter nascido em 06 de Abril de 

1929 na Fazenda Namorados (zona rural de Currais Novos), sendo filho de Tomaz Alves dos 

Santos e Francisca Maria de Jesus, proprietários da fazenda. Mudou-se duas vezes, residindo 

um tempo em Açu e, posteriormente, em Brasília, onde, segundo o jornal Diário de Natal, 

possuía uma construtora. Retornou a Currais Novos em 1984, onde permaneceu até sua morte, 

em 1991.  

As fontes jornalísticas permitiram observar algumas questões consideradas pertinentes 

à discussão sobre a posição de Celestino Alves na sociedade currais-novense – profissão e 

instituições as quais esteve vinculado –, adotando-se o recorte temporal de 1980 a 1989. A partir 

de 1984, são muitas as notícias a seu respeito nas páginas dos periódicos analisados, no caso, 

O Poti e Diário de Natal. As notícias encontradas variam de informes acerca de sua produção 

literária à sua participação em eventos culturais, inclusive, como membro de alguns órgãos 

ligados a esse tipo de atividade, podendo-se citar como exemplo a Associação de Poetas 

Populares do Rio Grande do Norte, que passou a dirigir em 1988. Fora vereador em Currais 

Novos, mas nesse período específico encontrava-se afastado da política, já que passara os oito 

anos anteriores residindo em Brasília. Quatro anos depois de regressar a Currais novos, seria 

candidato ao cargo novamente pelo PDS, como noticia o Diário de Natal em 1988.  

Seu nome aparece ao lado do de pessoas importantes, figurando a proximidade do 

escritor com nomes de destaque não apenas a nível local, mas estadual e nacional. A aparição 

constante em jornais de notória circulação no estado indica que Celestino Alves era uma pessoa 

vinculada diretamente ao círculo político municipal/estadual, interagindo não apenas com 

políticos locais e de outras regiões, mas também com outros escritores. Sua participação na vida 

cultural da cidade era assídua, podendo-se citar o vínculo tanto com a já mencionada 

Associação de Poetas Populares do Rio Grande do Norte, quanto como membro da Sociedade 

de Vaqueiros e Montadores do Seridó. 

Sabe-se tanto pelas fontes jornalísticas, quanto pelas considerações feitas pelo autor no 

próprio livro, que Retoques da História de Currais Novos foi lançado com auxílio da Prefeitura 
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Municipal e da Fundação José Augusto. Em Setembro de 1985, o Diário de Natal afirma que a 

primeira colaborou com 50% do valor da impressão. A apresentação do livro, no dia do 

lançamento, fora feita pelo ex-governador José Cortez Pereira de Araújo, também autor do 

prefácio. Vê-se, portanto, que a obra está, de certo modo, vinculada a esse círculo político do 

qual o escritor era integrante. Acreditando na possibilidade de alguma influência dessa relação, 

atentou-se ao que o autor comenta a respeito disso na própria obra. Verificou-se a ausência de 

críticas ao então prefeito José Dantas, além do fato de apresentá-lo como o “mais dinâmico 

prefeito”.  

 

TEMAS, FONTES, MÉTODOS E ESCRITA 

Discorre-se sobre diversos temas relacionados à cidade: política, economia, religião, 

educação, informações sobre a geografia do município, genealogia das famílias, entre outros 

aspectos da vida social. Nomes de indivíduos ligados ao círculo político, intelectual e religioso 

da cidade são constantes ao decorrer de todo o livro, desde pessoas ligadas ao surgimento da 

cidade, até os contemporâneos do autor. A tendência predominante é a de ressaltar os feitos e 

as melhores características desses personagens, atribuindo-lhes responsabilidade por um 

passado “digno, cheio de brio e honradez”, bem como pelo presente repleto de conquistas; o 

progresso é, portanto, considerado crucial, e por isso norteia suas considerações ao perpassar 

pelos diversos temas abordados no livro. 

Celestino Alves apresenta uma valorização da memória enquanto dado para a pesquisa. 

Pode-se observá-la logo de início, quando na parte destinada à dedicatória e aos 

agradecimentos, o autor menciona “os arquivos dos velhos sacrários humanos” ao descrever 

como realizou suas pesquisas. No preâmbulo, Alves afirma ainda que seu trabalho conta com a 

colaboração dos “anônimos guardadores da história”. Ademais, são muitos os momentos nos 

quais declara abertamente seu posicionamento em favor da tradição oral como algo importante 

para o conhecimento histórico. Exemplo disso é quando comenta que “as belas coisas guardadas 

nas tradições orais dão gosto de ouvir e escrever”, acrescentando ainda a possibilidade de que 

alguém pense o mesmo ao lê-las no futuro (ALVES, 1985, p.22). Assim, deixa explícito que a 

fonte oral constitui uma importante base para sua escrita.  

Os documentos escritos, por sua vez, também recebem a atenção do autor. Os arquivos 

de cartórios, jornais e igrejas são igualmente mencionados ao longo do texto, muitas vezes em 

um tom que sugere a tentativa de atribuir legitimidade à informação apresentada. Não á toa, 
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Alves considera pertinente adicionar, em algumas ocasiões, a própria transcrição do documento 

ao corpo do texto. Desse modo, fontes escritas são apontadas, muitas vezes, como provas 

concretas em relação à sua visão sobre o assunto abordado. Uma das ocasiões na qual isso 

ocorre é durante a discussão a respeito da data de inauguração da primeira capela de Currais 

Novos, onde Celestino Alves lança mão de um título sugestivo a esse tópico: “Provas 

Irrefutáveis”. Nesse momento, afirma o seguinte: “há quem diga e até já tenha escrito, que, a 

primitiva capela de Currais Novos foi inaugurada em 1813 e não em 1808. Eu tenho provas 

incontestáveis, que foi em 1808 e não em 1813” (ALVES, 1985, p.23). Aponta, em seguida, 

quatro documentos encontrados em um livro de tombo da Matriz de Sant’Ana, a fim de “provar” 

definitivamente sua versão.  

Quanto ao tratamento das fontes, a ausência de uma teoria vinculada à prática é 

observada. No que se refere ao método como lida com a fonte oral, Alves comenta fazer 

anotações ao dialogar com os entrevistados – ainda que não utilize esse termo para designar as 

pessoas com as quais conversava informalmente, em busca de informações –. Nesse caso, o 

discurso indireto é comumente utilizado para apresentar as falas dos “sacrários humanos”, onde 

Alves as incorpora ao texto, sem transcrevê-las na íntegra. Em relação às fontes escritas, o autor 

também não apresenta diretamente uma base teórica para o modo como lida com estes. A 

transcrição de alguns documentos, como mencionado, é observada. 

O trabalho com os métodos dedutivo/comparativo é a possibilidade sugerida por suas 

afirmações ao longo do texto, em relação aos dois tipos de fonte. No entanto, nota-se que a 

crítica empregada na análise limita-se à comparação entre os dados e ao levantamento de 

algumas hipóteses a fim de encontrar uma “verdade”. Não se menciona uma preocupação com 

as intenções na produção das fontes – por quem e porque foram produzidas, para quem, dentre 

outros questionamentos possíveis –. Em relação à fonte oral, Alves demonstra uma confiança 

nos relatos que conflita com uma das propostas da História Oral enquanto metodologia: a de 

não tomá-los como “verdade”. Deixa em aberto, portanto, questões relacionadas à subjetividade 

dos entrevistados.  

Assim, na busca por uma verdade concreta, Alves compara os depoimentos com a 

finalidade de encontrar uma versão que lhe pareça a mais coerente, mas não são 

problematizadas as possíveis intenções na fala dos entrevistados. Em dado momento do livro, 

reconhece a complexidade no trabalho com a oralidade: trata-se de sua investigação sobre a 

origem do “Alto do caboclo”, local onde a tradição oral afirma ter sido encontrado o corpo de 

um homem morto, no final do século XIX. O autor afirma que, de início, pensara ser fácil 
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desvendar o mistério que lhe inquietava – no caso, descobrir de quem se tratava o referido 

caboclo –. No entanto, as versões apresentadas eram conflitantes, até que o escritor se depara 

com uma que lhe chama a atenção e lhe parece “a mais certa” sobre o assunto (ALVES, 1985, 

p.163).  

No que concerne à escrita, Trata-se de um texto onde predomina um tom de 

informalidade, no qual o autor parece tentar estabelecer um diálogo direto com o leitor. 

Celestino Alves organiza sua narrativa em primeira pessoa, inserindo-se diretamente no texto, 

trazendo à tona muitas de suas próprias experiências/memórias acerca dos temas abordados. 

Ademais, observam-se algumas ironias e exageros no decorrer do texto. No primeiro caso, por 

exemplo, Alves critica os autores que o precederam: “mais de um escritor já escreveu que 

Currais Novos em 1937 era uma cidade de sete ruas. Eu acho que eles não pesquisaram a 

história da cidade para escrever (...)” (ALVES, 1985 p.80). Já no segundo, é extremamente 

frequente a descrição de determinados eventos como o “maior” ou “melhor” de toda a história. 

Isso ocorre também ao descrever as características de algumas personagens, como por exemplo, 

ao referir-se ao Monsenhor Paulo Herôncio de Melo como “uma dádiva dos céus a Currais 

Novos” (ALVES, 1985 p.55). Já que a linguagem do texto se apresenta muito próxima da 

informalidade, acredita-se que este tenha sido um fator que certamente contribuiu para a grande 

repercussão da obra, que segundo o Diário de Natal, foi muito bem sucedida em relação às 

vendas.  

Assim sendo, infere-se que Celestino Alves constrói uma narrativa carregada de 

subjetividade que, no entanto, aparece unida ao objetivo de se argumentar conclusivamente 

sobre as “verdades” as quais o escritor teria chegado por meio de suas pesquisas. Não à toa, 

termos como “provar”, “comprovar”, “provas irrefutáveis/incontestáveis” e “não tenho 

dúvidas” aparecem constantemente ao decorrer da obra, figurando a intencionalidade de 

legitimar os pontos de vista apresentados. 

 

AS IDEIAS DE “HISTÓRIA” E “MEMÓRIA” DE CELESTINO ALVES 

Acredita-se que as noções de História e Memória do autor se apresentam complexas, 

sendo tarefa difícil – e mesmo perigosa – tentar aliá-las exclusivamente a uma corrente de 

pensamento. A análise possibilitou enxergar que Retoques da História de Currais Novos não 

se vincula diretamente a uma teoria acerca desses dois conceitos, o que leva à necessidade de 
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se buscar compreender quais são as possíveis influências de Celestino Alves, estabelecendo 

conexões entre elas e sua escrita, a fim de identificar suas ideias em relação a isso.  

Como discutido, seja em relação às fontes orais ou escritas, Alves busca por “verdades”, 

por vezes ignorando algumas questões essenciais relacionadas à crítica ao documento. A fonte 

histórica é, assim, vista como uma prova concreta. Além disso, a ideia de progresso norteia a 

obra, a se assemelhar com a visão de Le Goff (1990, p.218), na qual o progresso torna-se “o fio 

condutor do historiador que se orienta para futuro”. Poder-se-ia, então, falar em uma concepção 

positivista da história? Acredita-se que, até certo ponto, esta pode ser uma possibilidade de 

resposta. No entanto, ao levar em conta os fatores que apontam para a subjetividade presente 

tanto na prática ligada à pesquisa, bem como na própria escrita, vê-se quão complexa pode ser 

a tentativa de relacionar as ideias do autor exclusivamente ao Positivismo.  

A memória individual é tida pelo erudito como um valoroso dado histórico, que, em sua 

visão, pode ser usado para se chegar à verdade. Assim, Alves não parte do pressuposto de 

desejar verificar e problematizar quais seriam as versões existente sobre determinado assunto, 

considerando a subjetividade envolvida no processo de recordação, que segundo Catroga (2015, 

p.65) “não põe entre parênteses as paixões, emoções e afectos do sujeito-evocador”. Do 

contrário, compara-as com a finalidade de encontrar a “mais certa”. Todavia, o reconhecimento 

que o escritor destina aos “sacrários humanos” ou “guardadores da história” não deve ser 

ignorado, já que a forma como o Positivismo concebia o documento histórico no século XIX 

não abarcava a fonte oral.  

Nesse caso, nota-se que o trabalho de Alves, apesar de buscar nas fontes “provas” para 

suas afirmações – assemelhando-se à concepção positivista da história –, contempla um tipo de 

fonte diferente daquelas idealizadas por esta corrente. Somente a partir dos debates datados do 

século XX, protagonizados especialmente pela Escola dos Annales, não apenas a noção de 

documento seria alterada, mas a própria noção de História e, consequentemente, do ofício do 

historiador (BARROS, 2012). Não se tem conhecimento sobre um possível contato de Celestino 

Alves com essas discussões em torno da História Oral como fonte/metodologia, podendo-se 

cogitar a influência da produção do natalense Câmara Cascudo, o qual se sabe que Alves não 

apenas lia, mas nutria grande admiração, como verificado em notícia do Diário de Natal na 

qual elogia o erudito. Segundo as considerações de Torquato (2009) sobre a forma de Cascudo 

lidar com a fonte oral e própria memória individual, este as utilizava semelhantemente ao modo 

que se observa em Alves. Não se deve ignorar também, que o ambiente rural no qual o autor 

nascera, onde crescera ouvindo as histórias contadas pelos “sacrários humanos” – dentre eles, 
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o próprio pai, segundo afirma –, pode constituir um fator de influência para sua valorização dos 

testemunhos orais na pesquisa em História.  

Ainda no que diz respeito a essa relação entre uso da memória na elaboração discursiva 

da obra e a busca por uma verdade objetiva, considera-se importante remeter às praticas 

historiográficas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, além do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte. O primeiro, como se sabe, foi fortemente influenciado 

pela história produzida na Europa: positivista, vinculada à noção de progresso. No caso do 

segundo, fundado no início do século XX, simultaneamente ao surgimento de muitos outros 

institutos após o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sabe-se que a própria fundação 

esteve vinculada à necessidade de se arquivar documentos referentes às questões históricas e 

geográficas do estado (MENEZES 1998 apud RODRIIGUES; RIBEIRO, 2006, p.12). Assim, 

acredita-se que as práticas historiográficas dos institutos poderiam influenciar Celestino Alves 

tanto em relação à busca por uma verdade objetiva no documento, bem como na noção de 

progresso que norteia sua escrita, cogitando-se que o escritor adequara esses elementos da 

concepção positivista à sua visão favorável ao trabalho com dados da memória individual na 

pesquisa histórica. 

Como visto, Alves não estava ligado diretamente à academia, por isso, compreende-se 

que provavelmente seu contato com as discussões teórico-metodológicas em torno da História 

tenderia a ser limitado; além disso, por não vincular-se a essa instituição diretamente, possuía 

certa liberdade tanto para realizar esse tipo de ajuste, bem como para inserir sua subjetividade 

na escrita da forma explícita observada ao longo desta análise. Há ainda outro fator que deve 

ser considerado ao visar compreender as noções de História e Memória de Celestino Alves: o 

vínculo com o círculo político ao qual a publicação da obra esteve relacionada. A maneira como 

o passado e o próprio presente são apresentados indicam que a noção de progresso do autor não 

despreza o antigo, já que muitos feitos das personagens ligadas a esse passado são apontados 

como contributivos ao caminho do município rumo ao avanço em setores como a indústria, a 

educação e a urbanização.  

Trata-se de uma noção que se opõe, na verdade àquilo que é considerado primitivo, algo 

que conforme Le Goff (1990) se verifica no século XX. Apesar deste mesmo autor apontar que 

a crença em um progresso linear e uniforme já quase não existe – especialmente após questões 

como o fracasso do marxismo, o stalinismo, os horrores do fascismo e nazismo e a Segunda 

Grande Guerra – aparentemente, é essa a ideia que Alves apresenta: um processo contínuo, 

linear e irreversível, já que o futuro apresenta-se pré-determinado. No entanto, o erudito não 
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demonstra vínculo com uma ideologia específica; refere-se ao progresso exclusivamente 

relacionando-o a elementos ligados à modernização (como tecnologia, avanços na educação e 

saúde) sem, no entanto, criticar a tradição.  

O passado, nesse caso, é revisitado em busca de exemplos a serem seguidos, a fim de 

se dar continuidade ao caminho da cidade rumo à modernização. O progresso estaria em curso, 

e os responsáveis por ele seriam as pessoas mencionadas ao longo do livro; não por acaso, 

tratando-se de pessoas vinculadas aos círculos político e religioso dos quais o próprio autor era 

membro. Observa-se, então, que a escrita da História Local, nesse caso, aparece relacionada a 

um objetivo: o de conferir legitimidade à ordem social vigente. Se o passado apresentado na 

obra exigiria da cidade um futuro à sua altura, o autor sugere que esse objetivo deve ser comum 

a todos os currais-novenses, visando uni-los a um sentimento de pertencimento a essa história. 

Aqui, vê-se a escrita da História Local a relacionar conhecimento histórico e ação na história, 

relação apontada por Neves (1997). Assim, não se trata de uma produção ingênua. Ao desejar 

“fazer com que a história apareça” (ALVES, 1985, p.10), ela serviria a algum propósito. 

Acredita-se que o autor e seu círculo social teriam essa consciência, e o livro tornar-se-ia uma 

forma de propagar esse ideal aos habitantes da cidade: um mecanismo relacionado à construção 

de uma memória coletiva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As reflexões aqui postas sugerem que Retoques da História de Currais Novos apresenta 

uma relação entre História e Memória que parece conflituosa aos olhos dos acadêmicos, embora 

soem natural ao escritor. Este, por não estar vinculado à história produzida no contexto desse 

tipo de instituição, se permite combinar aspectos positivistas de uma busca pela verdade em 

documentos oficiais, valendo-se ao mesmo tempo dos testemunhos orais e de sua própria 

memória individual, visando o mesmo objetivo. Além disso, a memória é encarada não apenas 

como dado valioso à pesquisa histórica; apresenta-se também enquanto objetivo do livro: uma 

memória coletiva a ser construída, visando uma identidade local aos munícipes. Desse modo, 

para Celestino Alves, a pesquisa histórica significa uma busca pela verdade. A memória 

individual, externada através da fonte oral, é um dos meios (aliado ao documento escrito) de se 

chegar até a almejada conclusão precisa acerca dos fatos. Enquanto isso, a construção da 

memória coletiva constitui um objetivo a ser alcançado por meio, inclusive, da escrita dessa 

história “verdadeira”. 
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Como discutido, acredita-se que o lugar social, a tendência positivista verificada nas 

práticas historiográficas do século XIX nos institutos históricos, além da produção cascudiana, 

constituem influências no modo como Alves concebe História e Memória. Dessa forma, 

reafirma-se a concordância com a visão de Certeau (1982) em relação à importância de se 

atentar para a necessidade de se problematizar a escrita da história, já que esta não ocorre de 

maneira inocente e livre de interferências sociais. A exemplo, vê-se que Retoques da História 

de Currais Novos reflete a relação não rara que a historiografia pode estabelecer com os grupos 

ligados ao poder e a construção intencional de uma memória coletiva. 

Por fim, defende-se que a escrita de eruditos deve continuar a ser discutida, 

considerando as diferenças notórias em relação à escrita dos “historiadores profissionais” algo 

mais complexo que “falhas” teórico-metodológicas a partir de um ponto de vista acadêmico. 

Espera-se que trabalhos posteriores visem a problematização das ideias norteadoras desses 

autores, já que a subjetividade explícita nesse tipo de produção historiográfica possibilita 

discutir a forma como os mais diversos conceitos podem apresentar-se em determinados 

contextos sociais. 
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A INFÂNCIA EM LOBATO: A SAUDADE DA INFÂNCIA NAS OBRAS DO SÍTIO 

DO PICA PAU AMARELO (1920-1948) 

Autor: Jussier Dantas335 

Orientador: Prof. Dr. Durval Muniz de Albuquerque Jr.336 

 

RESUMO: 

Durante a primeira metade do século XX Monteiro Lobato publica suas histórias sobre o Sítio 

do pica-pau amarelo, um fenômeno literário e cultural do que seria a representação de um ideal 

de infância. As histórias sobre o Sítio influenciam gerações de brasileiros desde 1920 – ano da 

publicação do primeiro livro, A menina do narizinho arrebitado337 –, o que no fim do século 

XX e no século XXI as tornará objeto de estudos de áreas da educação e da literatura por sua 

capacidade de incentivo aos aspectos lúdico, criativo e intelectual das crianças e por serem 

consideradas o marco inicial da literatura infantil brasileira. Para o presente trabalho 

pensaremos o Sítio do pica-pau amarelo sob a ótica da História das Sensibilidades, procurando 

observar aspectos da saudade da infância que o autor Monteiro Lobato deixa transparecer em 

sua obra. Para este fim, apresentaremos a definição de alguns conceitos – como os de infância 

e saudade – básicos para o estudo e os resultados obtidos a partir da leitura e análise das histórias 

sobre o Sítio, assim como de biografias do autor e de trabalhos acadêmicos que possuem o Sítio 

e a vida de Monteiro Lobato como temas. 

Palavras-chave: Sítio do pica-pau amarelo, Monteiro Lobato, Saudade. 

 

ABSTRACT: 

During the first half of the twentieth century Monteiro Lobato publishes their stories about the 

Sítio do pica-pau amarelo, a literary and cultural phenomenon than would be the representation 

of a childhood dream. The stories about the Sítio influences generations of Brazilians since 

1920 – the year of publication of the first book, A menina do narizinho arrebitado – which in 

the late twentieth century and the twenty-first century will make them subject to the education 

and literature fields of study by its ability to stimulate the playful aspects, creative and 

intellectual development of children and consider the starting point of the Brazilian children's 
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literature. For this work we will think the Sítio do pica-pau amarelo from the perspective of the 

History of Sensitivities, trying to observe aspects of childhood nostalgia that the author 

Monteiro Lobato reveals in his work. To this end, we present the definition of some basic 

concepts for the study and the results obtained from the reading and analysis of the stories about 

the Sítio, as well as author biographies and scholarly works that have the Sítio and the Monteiro 

Lobato’s life as themes. 

Keywords: Sítio do Pica Pau Amarelo, Monteiro Lobato, Nostalgia. 

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa aqui desenvolvida propõe um estudo sobre a saudade da infância na literatura 

infantil do escritor brasileiro Monteiro Lobato (1882-1948), mais precisamente em seus livros 

sobre o Sítio do pica-pau amarelo. O primeiro livro de Lobato que tinha como cenário o Sítio 

foi publicado em 1920 e apresentava o título A menina do narizinho arrebitado. É esse livro 

que vai apresentar praticamente todos os personagens principais do Sítio: Dona Benta, 

Narizinho, Emília, Tia Nastácia, Rabicó e – apenas na última página do livro, sendo 

mencionado muito brevemente – o garoto Pedrinho. Narizinho e Pedrinho são primos e netos 

de Dona Benta – proprietária do Sítio e contadora de histórias –, no entanto, Narizinho reside 

no Sítio e é criada por Dona Benta como filha, enquanto Pedrinho mora na cidade, indo passar 

apenas algumas temporadas com sua avó e sua prima; Nastácia é uma negra ex-escrava que 

permaneceu no Sítio de Dona Benta realizando praticamente todos os trabalhos domésticos; 

Rábico é o porco de estimação da menina Narizinho, apresentado pelas crianças como Marquês 

para despertar o interesse da boneca Emília em uma união matrimonial, e que participa de 

muitas aventuras das crianças; e Emília é a boneca de Narizinho que – apesar de um início 

tímido – ganha vida na primeira história e acaba tornando-se um sucesso da literatura infantil 

brasileira e personagem principal de praticamente todas as histórias do Sítio. Além destes há 

também o Visconde de Sabugosa, criado por Pedrinho por meio de um sabugo de milho com 

uma cartola e apresentado inicialmente como pai do Marquês de Rabicó, para intermediar o 

casamento de Emília com o porco, e que posteriormente torna-se um intelectual, sendo utilizado 

como meio de crítica por parte de Lobato ao conhecimento acadêmico que dominava a produção 

literária até o início do século XX. 

São estes personagens que levam os leitores das obras do Sítio a muitas aventuras pelo 

mundo dos contos de fadas, Grécia Antiga, País da Gramática, espaço sideral, e muitos outros 

lugares fantásticos e inimagináveis de se visitar no mundo real, procurando sempre misturar 
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fantasia e realidade de uma forma lúdica que pudesse ser entendida – tanto suas ideias quanto 

sua escrita – por qualquer criança ou adulto. O fato das histórias serem comandadas pelas 

crianças e estas poderem fazer uso quase que sem limites de sua imaginação e criatividade 

também nos mostra o quanto Lobato valorizava a infância e a importância destes aspectos para 

a formação dos indivíduos nos primeiros anos. 

Lobato teve uma infância privilegiada, podendo estudar, brincar e desenvolver-se física 

e intelectualmente de modo que pudesse vir a ser o renomado escritor e intelectual que é 

considerado até hoje. Apenas isto bastaria para que sentisse saudade de sua infância. No 

entanto, visto que tornou-se conhecido em grande parte por suas produções de caráter infantil, 

uma análise mais aprofundada deste aspecto de sua vida se faz necessária. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Para a realização da pesquisa proposta faz-se necessária a leitura e análise dos livros sobre 

o Sítio do pica-pau amarelo, obra composta por 23 histórias produzidas originalmente entre 

1920 e 1947 e que podem ser encontradas separadamente ou reunidas em volumes, também 

chamados de Obras Completas; de biografias de Monteiro Lobato como O jovem Monteiro 

Lobato338, Monteiro Lobato – Um brasileiro sob medida339 e Monteiro Lobato – Vida e obra340; 

de produções acadêmicas acerca do autor e de suas histórias infantis como Monteiro Lobato, 

contador e recontador de histórias de tradição oral: um agente folkmidiático341, O outro sítio 

do picapau amarelo342, Personagens Infantis da obra para crianças e da obra para adultos de 
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Monteiro Lobato: convergências e divergências343, De protagonista a coadjuvante: o ônus das 

virtudes de Narizinho344; e de correspondências do autor345. 

Todo este material é lido com o intuito de encontrar aspectos sensíveis da produção e da 

vida de Lobato em relação à sua infância. Em seus livros sobre o Sítio podemos perceber uma 

valorização do caráter lúdico, da imaginação, da criatividade e da fantasia, aspectos muito 

comuns da infância e das histórias infantis em geral. Toda a ambientação, brincadeiras, objetos, 

personagens e acontecimentos remetem a algum aspecto da vida de Lobato e estes podem ser 

observados e comparados por meio das biografias do autor. O desenvolvimento que Lobato 

realiza para cada elemento utilizado em suas histórias infantis apresenta uma preocupação não 

só com o encaixe deste na história que cria, mas também como parte de si mesmo, compondo 

um mundo de possibilidades e brincadeiras para seus personagens e também para seus leitores, 

assim como compõe – ou antes, recompõe – sua própria história pessoal. 

Por meio de biografias de Monteiro Lobato podemos conhecer mais sobre a vida do autor 

e obter informações acerca de sua infância, assim como sobre o período em que produziu as 

histórias sobre o Sítio. Estas informações servem de base para a análise de componentes 

essenciais de suas histórias, uma vez que há muitos elementos que fizeram parte de sua vida – 

para o caso específico desta pesquisa, que fizeram parte da sua infância – e que Lobato procura 

apresentar para seus leitores de uma maneira lúdica que qualquer criança é capaz de 

compreender plenamente. Exemplos disso são o próprio Sítio e a fazenda de seu avô; os 

brinquedos que aparecem em suas histórias e aqueles que eram utilizados por ele e suas irmãs 

– Ester e Judite – como brinquedos feitos de frutas, de sabugos de milho, de pano ou de latas e 

também os livros e as histórias que Dona Benta conta a Pedrinho, Narizinho e Emília e que 

acabam participando de suas aventuras, parte essencial da vida do garoto Lobato apresentado 

nas biografias como um leitor assíduo de toda a biblioteca de seu avô. 

Os trabalhos acadêmicos, por sua vez, proporcionam um entendimento do Sítio do pica-

pau amarelo que vai muito além da simples caracterização de “literatura infantil”, a análise 

destes trabalhos procura trazer novas ideias – uma vez que se procura obter conhecimento 
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acerca do que já foi produzido sobre o tema – e o embasamento teórico necessário para a 

discussão das informações obtidas. O Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP – produziu e ainda produz muitos trabalhos sobre Monteiro 

Lobato, quase todos sob a orientação da Prof. Dra. Marisa Lajolo, pesquisadora e especialista 

na vida e obra do autor. A ideia é não repetir o que outros pesquisadores já produziram, uma 

vez que Lobato é um autor popular em todo o Brasil e há tantos trabalhos sobre ele e suas obras, 

o que constitui um excelente apoio bibliográfico. No entanto, o Sítio do pica-pau amarelo é 

comumente tratado sob uma ótica educacional em quase todos os trabalhos acadêmicos. Suas 

histórias são apresentadas e discutidas quanto ao seu valor educativo e de influência na 

formação de crianças. O diferencial aqui está em observar a saudade da infância como parte 

fundamental da criação e desenvolvimento do Sítio do pica-pau amarelo. 

As correspondências de Lobato contribuem para a pesquisa por apresentarem aspectos da 

vida do autor que não poderiam ser obtidos de nenhuma outra forma. Correspondências pessoais 

sempre proporcionam um conhecimento mais íntimo de qualquer indivíduo, tanto de seu modo 

de ser quanto – e principalmente – de seu modo de pensar, proporcionando uma nova maneira 

de observar e de entender tudo o que alguém produziu. Entre as correspondências enviadas por 

Lobato há cartas para sua esposa, familiares, amigos e com fins profissionais; há também cartas 

recebidas pelo autor de fãs seus, críticos, amigos, familiares e contatos profissionais. Algumas 

destas correspondências mostram o modo como Lobato recepcionava as críticas de seus 

leitores, e revelam que muitas modificações que Lobato realizava em suas histórias eram 

ocasionadas por pedidos de leitores que se correspondiam com o autor. 

Por fim, a leitura de obras que não se relacionam com o Sítio nem com Lobato são 

realizadas com o intuito de entender e apresentar conceitos essenciais para a pesquisa de 

maneira mais clara e precisa. Alguns conceitos essenciais para esta pesquisa são: o de “infância” 

apresentado pelo autor Philippes Arriès na obra História social da criança e da família346, o de 

“espaço” discutido pela autora Suely Rolnik em Cartografia sentimental347 e pelo historiador 

Durval Muniz de Albuquerque Jr. em A invenção do Nordeste e outras artes348 e o de “saudade” 

abordado no capítulo As sombras do tempo: a saudade como maneira de viver e pensar o 

tempo349 também do historiador Durval Muniz de Albuquerque Jr. 
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ANÁLISE DE DADOS 

Em todas as biografias de Monteiro Lobato é demonstrada a similaridade entre a fazenda 

Buquira – localizada no município do estado de São Paulo que atualmente carrega o nome do 

autor e na qual Lobato passou praticamente toda a sua infância e juventude, herdando-a de seu 

avô após a morte deste – e o Sítio que ele cria. Atualmente o local abriga o Museu do Sítio do 

pica-pau amarelo, sendo nomeado de “O verdadeiro Sítio do pica-pau amarelo”, procurando 

proporcionar a todos que visitam o local a ideia de estarem no Sítio que abrigava os personagens 

e no qual se passavam as histórias. Uma busca por parte dos fãs das histórias de vivenciar ou 

sentir-se parte do Sítio, assim como Lobato procurava reviver para si e proporcionar a seus 

leitores as imagens que fizeram parte de sua infância. Enquanto criança, Lobato é apresentado 

em suas biografias como um leitor assíduo de toda a biblioteca de seu avô, um grande fã da 

literatura desenvolvida para o público infantil, de clássicos como Peter-Pan de James Barrie, 

Alice no país das maravilhas de Lewis Carrol e dos contos de Wilhelm e Jacob Grimm (irmãos 

Grimm), Charles Perrault, Esopo e La Fontaine. Embora muito populares na atualidade, estas 

histórias não eram tão conhecidas no Brasil até a primeira metade do século XX, pois muitas 

nem sequer possuíam tradução para o português e quando traduzidas apresentavam uma 

linguagem complicada para qualquer criança, o que criava a necessidade de que algum adulto 

lesse as histórias e as apresentasse de um modo mais claro e interessante. Lobato ao trazer estes 

personagens clássicos ao seu Sítio apresenta aos seus leitores suas histórias – parte essencial de 

sua formação pessoal e literária –, porém de uma forma acessível a todos, mesmo para aqueles 

que não soubessem ler, pois o autor preenchia seus livros com belíssimas ilustrações 

comumente feitas por ele. 

Por sua preocupação em produzir obras que fossem acessíveis para as crianças com um 

estilo apropriado ao desenvolvimento criativo, lúdico e intelectual, com belas ilustrações que 

atraiam a atenção dos leitores e por possibilitar que livros fossem editados e impressos no Brasil 

após fundar a primeira editora brasileira – Monteiro Lobato & Cia., posteriormente nomeada 

Companhia Editora Nacional – Lobato é considerado o criador da literatura infantil brasileira. 

Mas quando tratamos de “infância” precisamos compreender que este conceito nem sempre 

existiu nem foi entendido da mesma maneira. Deste modo, ao tratar de “infância” – razão 

central à elaboração de grande parte do que Monteiro Lobato produziu – levo em consideração 

a obra História Social da Criança e da Família do historiador francês Philippe Arriès, tendo 

por base sua forma de apresentar a concepção de infância emergente entre o final do século 
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XVI e o século XVII, onde a criança ganhará espaço por meio da mudança nos costumes – entre 

eles a forma de se vestir e dos comportamentos, demasiado rústicos até a Idade Média – e da 

preocupação com a educação que se apresentará com a nova forma de organização social, onde 

o conhecimento e a produção cultural mostrar-se-ão como importantes elementos de distinção 

social. A criança ganha espaço na sociedade e torna-se sujeito, porém, inicialmente, apenas nas 

classes mais abastadas. Para as baixas classes as crianças continuariam sendo um instrumento 

de trabalho – tanto para suas próprias famílias quanto para as classes abastadas, devido ao baixo 

custo e a ausência de leis trabalhistas – e de manutenção do nome e do sangue da família. A 

partir do século XIX a medicina começa a observar a criança como um indivíduo com 

necessidades diferentes dos adultos e não mais apenas como “miniaturas” destes, estas 

necessidades provocariam o surgimento de meios que garantissem os cuidados apropriados a 

estes indivíduos, propiciando o surgimento da figura do médico especialista no cuidado das 

crianças – pediatra –, de um regulamento mais preocupado e específico ao seu desenvolvimento 

intelectual e físico e também de leis que protegessem e garantissem a vida e o bem-estar destes 

indivíduos. 

A partir de uma concepção mais clara do que definimos como “infância” é que podemos 

pensar acerca da saudade ocasionada por este período da vida, entretanto, o mesmo deve ser 

feito com o que desejamos definir como “saudade”. O conceito de “saudade” aqui pretendido 

apresenta-se no intuito de mostrar o caráter saudosista construtor da personalidade de todo e 

qualquer indivíduo. No contexto da infância é muito comum que os indivíduos guardem essa 

saudade de um período de suas vidas onde as preocupações não eram tantas, todas as coisas 

eram passíveis de brincadeira e a manifestação dos sentimentos e das peculiaridades eram 

“perdoáveis” por se encarar a criança como um indivíduo despreparado e sem conhecimento 

dos regramentos sociais mais básicos. Ser criança é, em grande medida, estar livre das amarras 

sociais, algo que com o passar do tempo será cada vez mais coibido principalmente pela 

participação familiar na formação e na educação da criança. 

A par destes conceitos podemos observar na obra de Lobato o que se pode definir como 

“saudade da infância”. Os elementos que compõem suas histórias sobre o Sítio apresentam 

traços comuns com o que podemos observar em sua vida, mas com características diferenciadas 

de modo a não somente repeti-la, escrevendo uma biografia de si mesmo. Tudo no Sítio possui 

um caráter muito peculiar, em alguns casos tão peculiar que acabam, literalmente, ganhando 

vida. Esta maneira de observar o mundo é algo muito próprio da infância e Lobato soube fazer 

uso disto, apresentando um mundo novo de brincadeiras e conhecimentos às crianças e 
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despertando nos adultos a lembrança de seus primeiros anos – e para os que não tiveram uma 

infância privilegiada, um ideal de infância. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

Monteiro Lobato teve uma infância confortável em que pode desenvolver-se intelectual 

e fisicamente de modo que pudesse usufruir de uma educação que poucas pessoas no Brasil do 

final do século XIX e início do XX poderiam ter. Vindo de uma família aristocrática que lhe 

proporcionou uma boa educação e lugar garantido na alta sociedade brasileira, a Lobato só era 

necessário formar-se – em direito, por exigência de seu avô – e procurar assumir algum cargo 

público que seu nome pudesse lhe conseguir. Mas Monteiro Lobato não se contentava com a 

vida burocrática citadina e preferia produzir seus escritos e procurar publicá-los onde e como 

fosse possível. Assim ele começa a escrever artigos para jornais e revistas de sua época. Seus 

artigos acabam tornando-se populares possivelmente por Lobato não utilizar-se da linguagem 

demasiado acadêmica da época – algo que procurava combater – e por tratar de assuntos de 

interesse popular. É em 1920 que publica sua primeira história sobre o Sítio e nela já se utiliza 

de elementos muito comuns de sua infância como, por exemplo, os brinquedos que Narizinho 

e Pedrinho possuem e que eram muito comuns na época Lobato, período em que ainda não 

havia indústrias no Brasil e qualquer artigo de luxo existente aqui precisava ser importado da 

Europa ou dos Estados Unidos – mesmo uma simples boneca ou carrinho. Todos os brinquedos 

da época costumavam ser fabricados de maneira artesanal como bonecas de pano, carrinhos de 

lata ou de madeira, bonecos feitos de sabugo de milho. Elementos presentes nas histórias sobre 

o Sítio, mas que não são utilizados de maneira convencional. Tudo no Sítio do pica-pau amarelo 

costuma ter um aspecto lúdico e fantástico e possivelmente por este motivo o Sítio é o único 

espaço – atribuído à nossa realidade terrestre – onde as histórias acontecem. Sabemos que o 

Sítio está localizado no Brasil, pois os personagens relatam isso em seus diálogos, mas nunca é 

mencionada a sua localização precisa. Além disso, a apresentação de outra espacialidade 

desprovida deste caráter fantástico poderia colocar toda a magia das histórias sob uma discussão 

pautada pela ciência. Então, como fugir da monotonia de ter um limitado grupo de pessoas no 

único recorte espacial de um Sítio e ainda manter o interesse dos leitores? O problema pode ser 

resolvido de duas maneiras simples: trazendo outros personagens para as histórias e colocando-

os dentro do Sítio ou realizando viagens para lugares ainda mais fantásticos – Lobato faz uso 

das duas possibilidades. 
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O fato de Lobato colocar crianças no Sítio, mas não os pais destas é uma forma de dar 

mais liberdade a elas. Os únicos personagens adultos comumente presentes são a empregada 

Nastácia – que está subordinada a fazer as vontades das crianças por sua condição de negra, 

aspecto corriqueiramente desqualificado por Lobato em suas histórias, e doméstica – e Dona 

Benta – que representa a avó que procura mais mimar seus netos do que repreendê-los. Deste 

modo, para as crianças é dada toda a liberdade de realização de suas fantasias infantis e de todas 

as brincadeiras possíveis – e também as impossíveis –, desejo de toda e qualquer criança: poder 

brincar sem se preocupar com a hora de jantar, voltar para casa ou dormir. O fato de Lobato 

colocar entre suas crianças uma boneca de pano e dar a ela aspectos de criança é uma forma de 

manter a fantasia em todos os momentos, pois Emília é a única personagem presente em todas 

as histórias sobre o Sítio. Emília é um pedaço do mundo da fantasia que torna-se presente 

também no Sítio do pica-pau amarelo, seu gênio teimoso, inventivo e curioso ligado ao fato de 

ser uma boneca de pano que adquiriu as capacidades de mover-se e falar, dando-lhe o aspecto 

de uma criatura humana – ou quase isso, pois mesmo seus amigos de Sítio muitas vezes se 

espantam com comportamentos ou comentários da bonequinha, demostrando uma constante 

incapacidade de compreensão de Emília enquanto gente de fato – a tornam uma personagem 

que aguça a imaginação de todos que leem as histórias sobre o Sítio. Aos adultos que, como 

Lobato, demonstram uma saudade de sua infância, Emília e as brincadeiras e aventuras com 

Pedrinho e Narizinho possibilitam uma reminiscência. Para as crianças, Emília é a realização 

da vontade de poder dar vida aos brinquedos, uma vez que as crianças costumam escolher 

brinquedos relacionados ao que lhes aguça a imaginação – por exemplo: as crianças que gostam 

do Sítio costumam comprar uma boneca da Emília –, possibilitando, às crianças, participarem 

das histórias as quais eles, os brinquedos, estão relacionados. 

Monteiro Lobato compreende os desejos das crianças, ele mesmo os teve em sua infância. 

Suas frustações em realizar os empreendimentos que almejava para o progresso do Brasil o 

deixaram profundamente magoado com “o mundo dos adultos” e o fizeram voltar sua atenção 

ao desejo que já possuía de escrever histórias para crianças. Por características assim é que 

podemos observar uma saudade constante de Lobato da aurora de sua vida, de sua infância 

querida350. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                           
350 Referência ao poema Meus oito anos do autor Cassimiro de Abreu, presente no livro As primaveras, 

publicado em 1859. 
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Monteiro Lobato foi um grande incentivador do desenvolvimento brasileiro. Promoveu a 

indústria e iniciou a exploração do petróleo no Brasil; fundou a primeira editora brasileira e 

negociou a comercialização de livros em ambientes comerciais variados como açougues e 

farmácias – na ausência de um maior número de livrarias; publicou dezenas de livros voltados 

ao público infantil e é considerado o criador da literatura infantil no Brasil. Mas para muitos 

Monteiro Lobato ainda é conhecido apenas como o criador do Sítio do pica-pau amarelo. A 

popularidade das histórias sobre o Sítio supera até mesmo a de seu autor, o que mostra que estas 

continuam influenciando adultos e crianças por muitas gerações desde 1920 independentemente 

da influência ou importância de seu criador para a literatura ou para a história do Brasil. Todo 

este sucesso não foi à toa, as histórias sobre o Sítio apresentam toda a construção de um ideal 

de infância: liberdade de brincar, sonhos e desejos que se tornam realidade, personagens e 

objetos infantis que ganham vida, viagens a lugares e histórias fantásticas, etc. 

O conhecimento e uso de características tão singulares da infância possibilitaram a fama 

da obra de Lobato até os dias atuais, sendo relançadas com novas ilustrações e reproduzidas em 

desenho ou em seriados televisivos. A atribuição deste sucesso não está ligada somente ao 

sucesso material e/ou financeiro da obra proporcionado a Lobato, mas também à ligação que o 

autor demonstrava com o seu Sítio. Este era parte da vida de Lobato enquanto adulto – por lhe 

proporcionar o sucesso profissional e o seu sustento – e enquanto criança – por possibilitar a 

lembrança das brincadeiras, das histórias, dos brinquedos e dos lugares da sua infância. Diante 

da boa recepção no mundo infantil e das desilusões alcançadas com os adultos, tendo seu 

empreendimento com o petróleo boicotado pelo governo juntamente com a empresa americana 

Standard Oil – monopolizadora da extração de petróleo – e posteriormente sendo preso por 

enviar uma carta considerada desrespeitosa ao presidente Getúlio, Lobato decidiu dedicar-se à 

sua produção literária infantil. Suas histórias sobre o Sítio são objeto de estudo de muitas áreas 

de conhecimento, porém, abordando quase que unicamente suas capacidades educativas e 

literárias. Monteiro Lobato e o Sítio do pica-pau amarelo são aspectos relevantes à história 

brasileira como um todo, por este motivo a História, enquanto ciência, também deve debruçar-

se sobre estes temas e não somente a literatura e/ou a educação. 
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A REPÚBLICA SAUDOSISTA: OS DESEJOS DE RETORNO ÀS ORIGENS DA 

SOCIEDADE PORTUGUESA PROTAGONIZADOS NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

(1910-1926) 

Pedro Luiz Câmara Dantas351 

 

RESUMO: 

O presente trabalho sugere uma pesquisa histórica reflexiva acerca dos desejos de retorno às 

origens da sociedade portuguesa protagonizados na Primeira República (1910-1926). A 

implantação do regime republicano em Portugal no ano de 1910 trouxe à sociedade do país 

algumas mudanças que romperam completamente com os códigos socialmente estabelecidos 

ao longo dos quase oito séculos de monarquia. Nesse momento, emergem figuras do meio 

literário que propõem, em seus escritos, discursos que exaltam os valores tradicionais da 

sociedade portuguesa, que segundo elas estariam se perdendo. Dessa forma, se apresentará uma 

reflexão histórico-metodológica que vise observar este recorte numa perspectiva que dialogue 

entre a literatura e a história por meio de um conflito de ideias balizado pela História das 

Sensibilidades. 

Palavras-chave: Portugal; Saudade; República. 

 

ABSTRACT: 

The present work suggests a reflexive historical research on the desires of return to the origins 

of the Portuguese society protagonized in the First Republic (1910-1926). The implantation of 

the republican regime in Portugal in the year of 1910 brought to the society of the country some 

changes that completely broke with the codes socially established throughout the monarchy 

period. At that moment, figures emerge from the literary world who propose, in their writings, 

speeches that extol the traditional values of Portuguese society, which they say are being lost. 

In this way, a historical-methodological reflection is presented around a literature and a history 

that aims to observe this clipping through a conflict of ideas marked by the History of 

Sensitivities. 

Keywords: Portugal; Saudade; Republic. 

 

INTRODUÇÃO 
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A implantação do regime republicano em Portugal foi resultado de um movimento 

revolucionário organizado por alguns grupos contrários à monarquia – em particular, o Partido 

Republicano Português – iniciado a 2 de outubro de 1910 e concretizado no dia 5 do mesmo 

mês e ano. Esta revolução acabou com os quase de oito séculos de monarquia no país, regime 

que já se encontrava bastante desgastado e longe da popularidade que o mesmo dizia ter. Muitas 

foram as razões para que se derrubasse a monarquia, entre as quais estão a instabilidade política 

dos governos, a existência de praticamente apenas dois partidos (os Progressistas e os 

Regenerados) que se alternavam inconstitucionalmente no poder e a acentuada crise econômica 

que se refletia na baixa produtividade do país e na pobreza generalizada. 

Foi em meio a esse desgaste que no dia 1 de fevereiro de 1908, em regresso a Lisboa, 

vindos de Vila Viçosa, o Rei Dom Carlos I e seu filho e sucessor Dom Luís Filipe foram mortos 

enquanto cruzavam de carro a Praça do Comércio. O atentado chocou o país, mas ecoou como 

sinal de que muitas coisas já estavam erradas e necessitavam mudar, aumentando o clamor dos 

grupos contrários ao regime, sendo o estopim de novos atos de caráter similar. Na linha de 

sucessão, já que havia também morrido o filho mais velho do rei, o príncipe Dom Manuel – de 

apenas 19 anos – assumiu o trono lusitano com pouquíssima adesão nas cortes e no parlamento. 

É aí que o Partido Republicano Português se apresenta como único programa capaz de 

revitalizar o prestígio que o país havia perdido e, consequentemente, colocar Portugal nos 

trilhos do progresso. Ao final de tudo, o movimento republicano triunfou mesmo sob a pesada 

relutância do exército em combater os quase dois mil soldados e marinheiros subversivos que 

se organizaram nos principais pontos da cidade de Lisboa entre os dias 3 e 4 de outubro. De 

acordo com os relatos do jornalista Jorge D’Abreu, poucos foram os pontos do programa 

definido pelo comitê central do Partido que foram postos em prática nesses dias. O novo regime 

foi oficialmente proclamado às nove horas da manhã do dia 5 de outubro de 1910 na sacada do 

edifício da Câmara Municipal de Lisboa, conhecido popularmente por Paços do Conselho. A 

bandeira azul e branca do Reino de Portugal foi arriada e em seu lugar hasteada uma bandeira 

verde e vermelha, cores que viriam a simbolizar o novo regime político do país.  

Olhando para esta narrativa, observa-se que existia a necessidade de se construir um 

espaço onde as características tradicionais da sociedade portuguesa voltassem a se manifestar. 

As posturas políticas do novo sistema, balizadas pelo sentimento da saudade tão comum ao 

povo português, expressam o caráter saudosista de muitas políticas que viriam a se concretizar 

na Primeira República e nos demais governos que se seguiriam à implantação desse regime. 
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A PROPOSTA “ORIGINAL” DO NOVO REGIME E AS MUDANÇAS SOFRIDAS 

Não adianta pensar em uma República Portuguesa sem compreender todo o processo 

que deu base a este pensamento “revolucionário” e – ao mesmo tempo – saudosista, uma vez 

que esse regime se propôs a reproduzir os valores tradicionais da sociedade nacional formados 

no seio da monarquia. Dentro dos pressupostos de uma história balizada pela política, nos 

acontecimentos relatados e analisados, tendo a Saudade como conceito presente nos discursos 

literários e historiográficos das produções do início do século XX e posteriores, se observa aqui 

uma ligação entre o pensamento republicano construído no período historicamente chamado de 

Primeira República (1910-1926) e a saudade do “tempo dos avós”, tão enfatizada nos trabalhos 

que tem como foco o ideal de nação para o Portugal moderno. Nesse sentido, olhar para o que 

acontecia em Portugal no final do século XIX e início do século XX, permite estabelecer uma 

conexão ente as situações que propiciaram o desenvolvimento de novas consciências e 

sensibilidades sociais atravessadas por um sentimento de saudade, já que a crise da monarquia 

– iniciada dois anos antes (1908) – foi um dos pontos que levaram a todos os questionamentos 

e descontentamentos que boa parte do povo português passou. Questionamentos, primeiro, 

porque havia um desejo de mudança presente nos grupos dominantes e nas camadas instruídas 

que tinham acesso à informação e observavam a realidade dos mais humildes. 

Descontentamentos, depois, porque a derrubada dos reis provocou o advento de inúmeras 

mudanças de organização e funcionamento da sociedade, aboliu os privilégios de classe, 

separou o Estado da Igreja e não deu conta de resolver a maior parte dos problemas econômicos 

que o país sofria. Este seria o espaço que permitiu o surgimento dos movimentos que buscavam 

o restabelecimento da velha ordem e a reprodução de valores que estariam se perdendo com a 

revolução republicana. 

Nessa linha de raciocínio, tendo como base fontes não só historiográficas e literárias, 

mas também jornalísticas – como o trabalho do jornalista republicano Jorge D’Abreu 

(D’ABREU, 1912) – uni meus questionamentos àquilo que posteriormente li em Teixeira de 

Pascoaes (PASCOAES, 1915). Dessa forma, oriento minhas questões do seguinte modo: Por 

que os grupos revoltosos que protagonizaram a instauração da República “desapareceram” do 

cenário político português nos anos que se seguiram à implantação do regime? Que outros 

grupos políticos deram respaldo aos discursos e às práticas que tentassem reproduzir posturas 

do chamado “passado heroico português” num momento em que a ruptura com o velho regime 
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era o ideal norteador? O que se buscava, precisamente, com esta releitura saudosista; um novo 

tipo de nação que mesclasse elementos do velho e do novo?  

Dentro desse universo de acontecimentos, muitos dos quais com poucos relatos sobre 

os mesmos, a primeira hipótese que trago a esta pesquisa é a do surgimento de novas 

consciências e sensibilidades no povo português, nomeadamente quanto à saudade quando da 

emergência da República, uma vez que este sentimento que se manifesta de maneira bastante 

nítida nas produções literárias do início do século XX, ganha mais força a partir do advento da 

república. A meu ver, isso foi o ponto de partida para a construção de posturas conservadoras 

por parte dos grupos políticos que se organizaram no primeiro governo constitucional de 1911. 

Os alicerces para este conservadorismo são nitidamente percebidos nas produções saudosistas 

que exaltam as glórias do império ultramarino português e a ordem social que prevalecia nesse 

período. Segundo muitas dessas produções, a nova ordem estabelecida com a república era, na 

verdade, desordem e por isso se deveria “voltar atrás” para reviver o que estava se perdendo. 

Outro fator que pode ter influenciado esse processo é o desaparecimento de alguns 

grupos republicanos do cenário político português, dentre os quais está a Carbonária. Esta 

sociedade sem vinculação orgânica com a Maçonaria, mas que – tal como esta – se reunia 

secretamente para organizar suas atividades revolucionárias, depois da implantação da 

república em 1910, ainda teve um importante papel quando mobilizou tropas contra as incursões 

monarquistas de 1911 e 1912. Com a fragmentação do Partido Republicano, a associação 

(Carbonária) começou a perder seu espaço no meio político, particularmente, entre os deputados 

da Assembleia da República. Dentro dessa conjuntura, mesmo parecendo óbvia a resposta para 

esta hipótese, se observa que nesse momento começam a surgir os primeiros panfletos e 

publicações literárias que exaltam nostalgicamente o passado da nação portuguesa. É também, 

nesse período, que as autoridades do governo da república se sentem desafiadas pelos grandes 

problemas que Portugal enfrentava. Havia uma confusão administrativa, social e econômica, o 

que provavelmente mobilizou a classe política do país a dar alguma atenção a estas produções. 

Tudo isso é o que pode ter dado margem à construção de posturas mais conservadoras por parte 

dos novos governos, fazendo oposição direta ao ideal da Carbonária e do Partido Republicano 

original. Assim, observa-se que o sentimento republicano se afirmou, dessa maneira, como 

resposta ao imobilismo inerte que apoiara a monarquia liberal e esteve contra todos os desejos 

de reforma política para o país. O temor das inovações modernistas em curso na Europa do 

início do século XX concretizou aquilo que o republicanismo lusitano incialmente afirmou em 
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seus estatutos iniciais: romper com as posturas do passado e inaugurar uma nova era de 

progresso. Aquilo que o programa original do Partido Republicano pretendeu foi, em suma, 

superar o compromisso institucionalizado da monarquia constitucional que impedia estabelecer 

um regime democrático que garantisse liberdades individuais e dignidade humana aos 

portugueses. 

A terceira hipótese faz uma ligação mais forte com as outras duas, pois procura explicar 

qual era o ideal de nação que se tentava estabelecer naquele momento em Portugal. Como já 

foi falado, a ruptura com a monarquia tinha como propósito formar uma república que 

renovasse o país. Grave era a situação social vivida por Portugal, sua economia se encontrava 

falida, o analfabetismo dominava a maior parte da população e a miséria massacrava os menos 

favorecidos. É em meio a essa conjuntura que o governo da Primeira República se mostra 

ineficaz na solução desses grandes problemas, caindo no descontentamento generalizado da 

população. Este também é o período em que as produções saudosistas vão emergindo, em 

especial no meio intelectual, que tinha muitos de seus integrantes incluídos nas atividades do 

governo do país. Ao que tudo indica, essa é a chave para a qual as portas das posturas 

conservadoras se abrem e começam a surtir efeito na política, já que a república estaria 

buscando formar um Estado forte e centralizado – como aquele do império ultramarino dos 

séculos XVI ao XVIII – que englobasse, de uma só vez, elementos tradicionais e modernos, 

sem afetar a estrutura patriarcal de família nem o conceito de pátria. Assim sendo, Portugal 

teria a nomenclatura de República, mas agiria como um Estado hierarquizado, burocrático e 

conservador que centrava sua economia na expansão territorial, mantendo suas colônias e 

criando outras. 

 

A MEMÓRIA COLETIVA SOBRE O “TEMPO DOS EGRÉGIOS AVÓS”         

No contexto da História republicana de Portugal, em particular o da Primeira República, 

o conceito de saudade se liga a outro: o da memória coletiva. A identificação por mim 

encontrada entre ambas as teorias foi possível a partir da leitura de alguns escritos de Maurice 

Halbwachs (HALBWACHS, 2004), em que o autor sintetiza a construção de um passado 

comum que se manifesta por meio de figuras ou noções comuns sobre passado que geram uma 

manifestação “generalizada” da memória que se está observando em determinado momento. 

Isso se liga ao que aconteceu em Portugal entre 1910 e 1926; quando, no momento em que o 

país se achava em meio a uma gravíssima crise, manifestaram-se as primeiras “vozes” que 
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clamavam pela releitura das antigas práticas coletivas e individuais do passado, em que a nação 

detinha muitos territórios e se mantinha continuamente sob um governo forte e centralizado, 

numa perspectiva que transformasse os novos usos da coisa pública. 

Quando Teixeira de Pascoaes no Arte de ser Português (PASCOAES, 1915) “inventou” 

o Portugal que por ele e por muitos outros poetas e escritores era desejado, não fez isso 

explorando um campo da filosofia ou uma forma de pensamento que tratasse apenas do 

momento presente em que ele vivia, mas sim uma realidade que se voltava para o futuro de seu 

país. Este saudosismo, que se encaixa diretamente neste trabalho, reflete as dicotomias comuns 

a vários elementos da sociedade lusitana que, especialmente naquele período, tentavam 

reinventar e reestabelecer seus espaços outrora perdidos. É nesse sentido que, para que se 

possam abordar as várias formas de sensibilidades saudosistas – não somente aquelas de 

Teixeira de Pascoaes – trabalhar com obras literárias, musicais, jornalísticas, poéticas e 

biográficas que expressassem a forma de pensar e sentir o mundo que emergia durante a 

Primeira República foi fundamental na busca de “continuidades” em meio a “rupturas”. Ou 

seja, encontrar todos os elementos de mudança radical que nortearam os discursos republicanos 

e como esta categoria de posturas e comportamentos deu margem ao choque entre o “velho” e 

o “novo” refletido nas produções que encarnam a saudade neste momento histórico. Em outras 

palavras, esta análise implica perguntar como certas posturas e discursos deram respaldo ao 

saudosismo e se realmente conseguiram obter resultados dentro desta mescla entre república, 

tradição e saudade. Dentro desse contexto, a construção de uma análise sócio-política e das 

forças militares envolvidas na transição de regime, implica observar a relação entre o sujeito 

histórico e a História das Sensibilidades. A princípio, o sujeito participa nos processos de 

construção de uma relação movimentada e dinâmica com o “novo”, em particular, o da 

modernidade num sentido em que a teorização concebida por algumas escolas europeias vem a 

se distanciar dos sentimentos, já que os eventos históricos se atrelam diretamente às suas 

fenomenologias particulares. Assim sendo, quando esta pesquisa se propõe a tratar da 

emergência histórica de consciências e sensibilidades de caráter saudosista na Primeira 

República de Portugal, ela se pauta em observar as possíveis formas e maneiras de pensar a 

vida, a própria história, a passagem do tempo e a memória que existiam e/ou estavam surgindo 

nesse recorte de tempo. A partir daí, a racionalização do mundo também aparece e se 

corresponde às diversas formas de consciências que são verticalmente recortadas por posturas 

de caráter político e ideológico. O conceito do que seria ética também se insere em tais 
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pressupostos, uma vez que se liga ao tecnicismo trazido com as teorias modernas, pois este 

transpassa e provoca muitas das análises e discussões que deram guia às posturas radicais dos 

grupos envolvidos na inauguração da modernidade no Portugal de 1910. 

Na construção de uma História das Sensibilidades e das Formas de Pensamento, se deve 

observar ainda a relação entre o sujeito histórico e este campo de estudo. A princípio, o sujeito 

participa nos processos de construção de uma relação movimentada e dinâmica com os 

sentimentos, em particular, a Saudade. Nesse sentido a teorização concebida pelos autores 

anteriormente citados não vem a se distanciar dos sentimentos, já que os eventos históricos se 

atrelam diretamente às suas fenomenologias subjetivas e em certa medida isoladas. Assim 

sendo, no que se refere a tratar da emergência histórica de consciências e sensibilidades de 

caráter saudosista na Primeira República de Portugal, observar as possíveis formas e maneiras 

de pensar a vida, a própria história, a passagem do tempo e a memória que existiam e/ou 

estavam surgindo nesse recorte de tempo, contribuiu para perceber com mais clareza o 

momento em que a racionalização do mundo também aparece e se corresponde às diversas 

formas de consciências que são verticalmente recortadas por posturas de caráter político, 

ideológico e moral.  

 

CONCLUSÃO  

A associação do moderno com a novidade e a saudade do passado, vista por uma 

perspectiva histórica, parece avançar lentamente sobre uma sociedade estagnada como a de 

Portugal até 1910. Ainda que o momento de “iluminação” propiciado pelos canhões do levante 

de outubro tenha parecido acelerar as coisas, fica, portanto, claramente explicitado que esse 

saudosismo de manifestou – antes de tudo – num momento fugaz de reflexão crítica. As 

transformações e contradições advindas da ruptura inaugurada com a República Portuguesa 

podem ser, então, apresentadas como a imersão de novas posturas políticas, econômicas e 

sociais em um caldo de antigas tradições e códigos seculares. Quanto às mudanças de sentido 

na vida de muitos lusitanos, o aumento da capacidade de interpretar os novos desafios sociais 

provenientes das novas percepções visuais e auditivas ocasionadas pelos primórdios da difusão 

de ideias políticas, sociais e tecnológicas, se expressa como signo das transformações 

ocasionadas pelo novo regime. Cabe ressaltar, que mesmo dentro da vontade de erradicar o 

analfabetismo de 98% da população e trazer a eletricidade e o rádio para todo o território 

nacional, o governo civil-militar da Primeira República não obteve êxito nem meios eficazes 
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de resolver rapidamente esses problemas. Se fosse possível pensar em uma pulsão coletiva que 

desejasse uma mudança radical para Portugal naquele momento, esta poderia ser advinda de 

outros grupos civis envolvidos no processo de implantação do regime, não propriamente da 

classe intelectual que se infiltrou lentamente na política e apontou para o passado com um olhar 

saudosista. 
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ARTE DE SABER-FAZER LOUÇAS DE BARRO NA CIDADE DE JARDIM DO 

SERIDÓ-RN 

Saonara Micaela dos Santos Batista352 

 

RESUMO: 

Analisa um possível risco de desaparecimento da arte de saber-fazer louças de barro presente 

na Família Batista, em Jardim do Seridó-RN, trazendo a importância do seu reconhecimento 

como Patrimônio Cultural Imaterial, uma vez que esse desaparecimento pode trazer o 

esquecimento na memória coletiva. Por haver uma comercialização ativa de louças de barro na 

cidade, atualmente, os jovens, pertencentes à Família Batista, não se interessam em aprender 

como lidar com tal arte. Em termos de técnicas metodológicas, a pesquisa se utilizou da História 

Oral, realizando entrevistas com a família já citada. Verificou que o saber-fazer as louças é 

herança de uma índia pega a casco de cavalo, e que foi sendo repassado para seus descendentes, 

os quais passaram a comercializar as louças. Concluiu, após realizadas as entrevistas, que os 

louceiros e as louceiras ativas, gostariam que a produção continuasse sendo feita por seus filhos, 

todavia, esses não demonstram interesse em dar continuidade a essa produção, alegando que o 

trabalho exige muito tempo de dedicação, tendo que escolher entre continuar com a produção 

das louças de barro ou seguir nos estudos para conseguir um trabalho menos pesado.   

Palavras-chaves: Louças de barro; Saber-fazer; Jardim do Seridó; Patrimônio Imaterial; 

Esquecimento. 

 

ABSTRACT: 

It analyzes a possible risk of disappearance of the art of clay crockery present in the Baptist 

Family, in Jardim do Seridó-RN, bringing the importance of its recognition as Intangible 

Cultural Heritage, since this disappearance can bring forgetfulness in the collective memory. 

Because there is an active marketing of earthenware in the city today, young people belonging 

to the Baptist Family are not interested in learning how to deal with such art. In terms of 

methodological techniques, the research used Oral History, conducting interviews with the 

family already mentioned. He verified that the know-how of the dishes is the inheritance of an 

Indian woman who takes the horse's hoof, and that it was passed on to her descendants, who 
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started to market the dishes. After interviewing, she concluded that the young people and the 

active folk would like the production to continue being carried out by their children. However, 

they do not show interest in continuing this production, claiming that the work requires a lot of 

dedication time. Who choose to continue with the production of earthenware or to continue in 

studies to achieve a less heavy work. 

Keywords: Earthenware. Know how to do. Jardim do Seridó. Intangible Assets. Forgetfulness. 

 

 INTRODUÇÃO 

Em Jardim do Seridó-RN, município brasileiro do interior do estado do Rio Grande do 

Norte, que contêm um pouco mais de doze mil habitantes, há uma comercialização ativa de 

louças de barro – peças de cerâmica variadas, desde panelas a miniaturas decorativas, feitas de 

argila – essas são feitas no sítio Catururé, de onde são produzidas e depois vendidas para 

compradores do estado do Rio Grande do Norte e também da Paraíba.  

Essas peças são produzidas pela família Batista – e uma outra, a família Nascimento, 

mas no presente trabalho só será trabalhado com a família Batista. Os indivíduos da família, 

que ainda trabalham com a produção das louças de barro, residem no sítio Catururé, e os outros 

que não mais produzem, moram na zona urbana.  

Percebe-se que, atualmente, os jovens pertencentes à Família Batista, que são louceiros 

e louceiras – nome dado àqueles que confeccionam ou participam em alguma etapa da produção 

e venda das peças –, não se interessam em aprender como lidar com tal arte.  

Dessa forma, pretende-se abordar esse bem cultural como algo vulnerável, que pode 

passar por um processo de desaparecimento, culminando num possível esquecimento na 

memória coletiva, sendo esse o nosso objetivo específico. O presente trabalho tem como 

objetivos gerias falar sobre como as famílias tiveram acesso a esse saber-fazer. Aqui será notado 

a herança das caboclas brabas, tendo em vista, que um dos entrevistados alega ser descendente 

de uma índia pega a casco de cavalo e que teria aprendido fazer as louças de barro, através dela; 

o que é reforçado pela história local, quando sabe-se da “[...]presença das caboclas-brabas como 

constituinte da genealogia de famílias do Seridó” (MACEDO,2010, p.3). Registrar como é 

realizado todo o trabalho até se chegar as peças modeladas, sendo possível perceber rupturas e 

continuidades com o passar do tempo. E trazer a importância do seu reconhecimento como 

patrimônio imaterial, esmiuçando os motivos do temido esquecimento, como uma forma de 

tentar salvaguardar esse bem. 
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Trabalhos locais, como o Inventário da arte de cestaria da Família Domingos em Caicó-

RN (SILVA, 2016), traz uma preocupação com o registro de saberes que correm o risco de 

serem esquecidos. Em nível regional, há o inventário da cultura do Seridó (RN) (IPHAN, 2010). 

Este traz um mapeamento das referências culturais do Seridó, e coloca a Festa de Sant’Ana de 

Caicó-RN como o primeiro registro de patrimônio imaterial do estado do Rio Grande do Norte. 

Dentro dos ofícios citados no inventário, não é falado nada sobre os louceiros e as louceiras de 

Jardim do Seridó-RN e o saber-fazer dos mesmos. Há uma lacuna na produção bibliográfica 

regional, local e no Curso de História, deixando uma carência sobre esse bem cultural presente 

na cidade. 

Tendo como dimensão a História Cultural, pois trata de uma herança indígena, adotou-

se a abordagem da História Oral, preconizada por Verena Alberti, para a análise de entrevistas 

realizadas com a Família Batista. Em termos de técnicas metodológicas, foram escolhidos oito 

indivíduos que poderiam fornecer informações sobre o tema pesquisado, tendo em vista que 

esses já produziram ou ainda produzem a louça de barro, o que os tornam diretamente ligados 

com o trabalho desenvolvido. Coletadas entrevistas dos mesmos, essas foram analisadas. A 

História Oral pode ser tida com um método de pesquisa que se utiliza de entrevistas com pessoas 

que participaram ou testemunharam algum acontecimento ou visão de mundo, sendo elas 

utilizadas como fontes para realizar as pesquisas sobre determinado assunto. Verena Alberti 

pode ser cita como pioneira no Brasil ao se utilizar deste tipo de fonte, Erivan Santos da Silva 

no seu trabalho intitulado Inventário da arte de cestaria da Família Domingos em Caicó-RN, 

também se utiliza de fontes orais. Foram realizados questionamentos, como por exemplo: como 

aprendeu fazer as louças de barro?; Com quantos anos?; Gosta do que faz?; Gostaria que seu 

filho ou sobrinhos dessem continuidade a produção das peças de barro?; É uma herança 

indígena?. Todas essas questões buscam abordar o tema estudado. 

 O embasamento teórico foi focado, especialmente em Fernando Catroga (2015), 

Michael Pollak (1989) e Maurice Halbwachs (2003), estudiosos que abordam questões 

relacionadas a memória coletiva e ao esquecimento. Ajudando a pensar sobre como a memória, 

enquanto processo de construção social, é fundamental para a criação de identidade de um 

grupo, e que se esses indivíduos se afastam, correm o risco de esquecer o que viveu dentro dos 

mesmos. Não sendo diferente para os pertencentes da família Batista, onde muitos dos jovens 

estão se afastando de um saber contido na família, fazendo com que desapareça a produção das 

louças de barro, o que pode culminar no esquecimento dessa arte de saber-fazer se nada for 
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feito por parte do poder público que pode reconhecer a arte como patrimônio imaterial da cidade 

na tentativa de salvaguardar. 

Partindo do que foi exposto, indagamos: Como a família Batista, de Jardim do Seridó-

RN, aprendeu fazer as louças e passaram a comercializá-los? Como são feitas essas louças? 

Que fatores contribuem para um possível risco de esquecimento da arte de saber-fazer louças 

de barro da família Batista, na cidade de Jardim do Seridó-RN?  

No primeiro momento será falado sobre o saber-fazer como uma herança das caboclas 

brabas e que foi sendo repassado de geração em geração, chegando até os dias atuais, já que os 

entrevistados afirmam ter um antepassado indígena que teria ensinado o saber-fazer. Em 

seguida vêm as etapas de produção, como uma forma de deixar registrado como é realizado o 

trabalho dessas louceiras. E, para finalizar, será discutido um possível desaparecimento desse 

saber-fazer dentro da Família Batista, defendendo que o mesmo pode culminar no esquecimento 

na memória coletiva, uma vez que nem os descentes da arte demonstram interesse em dar 

continuidade a produção, trazendo a importância do seu reconhecimento como um Patrimônio 

Imaterial da cidade de Jardim do Seridó-RN, como uma forma de evitar o esquecimento 

 

HERANÇA DAS CABOCLAS BRABAS 

Uma afirmação presente constantemente na fala dos entrevistados, é que o senhor 

Raimundo Firmo Batista, patriarca da família Batista, “[...] sempre dizia que a bisavó dele foi 

pega a casco de cavalo[...]”353.  Essa fala, da senhora Rosangela Batista, filha de Raimundo 

Batista, mostra que a família tem o saber-fazer as louças de barro como uma herança indígena, 

que foi sendo repassado de geração em geração e se estendeu, até os dias atuais.  

No momento da entrevista com o senhor Raimundo Batista, ele disse não se lembrar ser 

bisneto de uma índia, mas a informação foi reforçada por seus filhos, e pela sua esposa, a 

senhora Maria de Medeiros Batista. Segundo ela, a sua sogra sempre “contava, como era, como 

começaram a fazer (as peças de barro) ... era, parece que a mãe dela era da família dos índios... 

Eu não sei se era a bisavó dela ou era a avó, eu sei que era uma assim, que foi pegada a casco 

de cavalo.”354  

                                                           
353 BATISTA, Rosangela de Medeiros. Entrevista V. 30 de setembro de 2017. Entrevistadora: Saonara 
Micaela dos Santos Batista. Jardim do Seridó-RN, 2017. (4 min.). 
354 BATISTA, Maria de Medeiros. Entrevista VIII. 30 de setembro de 2017. Entrevistadora: Saonara Micaela 
dos Santos Batista. Jardim do Seridó-RN, 2017. (3 min.) 
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Aqui se faz necessário falar que o saber-fazer as peças de barro, também está presente 

em quilombos, o que pode ser tido como uma herança dos africanos, o que não é o caso da 

família Batista. Porém, no momento não iremos nos ater a essa preocupação, somente estamos 

trazendo a nível de informação para deixar claro que o saber-fazer as louças de barro presente 

na família Batista é visto como uma herança indígena.  

 Além disso, estudos regionais reforçam que muitas famílias do Seridó possuem um 

antepassado indígena. Sobre isso, Helder Macedo nos diz que: 

“Caboclos ou não, a memória familiar regional advoga para si a 

presença dos nativos em sua árvore genealógica, mesmo que, em alguns 

casos, a tradição oral não tenha guardado os nomes desses seus 

ascendentes.” (MACEDO, 2010, p.3)  

A fala da família Batista é mais uma no meio de tantas outras que trazem para si uma 

identidade indígena, mesmo não sabendo a etnia ao certo, ou até mesmo o nome daquela que é 

reconhecida como a que deixou a prática para seus descendentes. Essa família é praticante de 

um saber, de uma herança, herança essa que lhes permitem ganhar o pão de cada dia. 

Essas índias, chamadas de caboclas brabas, que foram pegas a casco de cavalo, assim 

ficaram conhecidas por tentarem resistir aos domínios europeus e se refugiarem no mato, como 

nos diz, novamente, Helder Macedo:  

Como caboclas - brabas ficaram conhecidas, na memória familiar dos 

habitantes do Seridó, as índias que sobreviveram à dizimação durante a 

Guerra dos Bárbaros ou à escravização posterior. Escondidas nos pés-

de-serra ou nas suas chãs e homiziadas nas furnas e grotas, andando 

sozinhas ou em pequenos grupos, fugindo a todo tempo do alastramento 

da fronteira pastorícia, foram literalmente caçadas pelos conquistadores 

luso-brasílicos, que, montados em cavalos e com a ajuda de cães de 

caça, conseguiram domar a sua brabeza. (MACEDO, 2017, Pp. 164-

165) 

Por isso são reconhecidas também como índias pega a casco de cavalo, como no caso 

da família Batista, que se referem a sua antepassada como uma mulher muito braba que foi pega 

a casco de cavalo. Possivelmente, essas mulheres repassaram o que sabiam fazer para seus 

descendentes, como no caso da produção das peças de barro. 

 É relevante colocar que os indígenas, provavelmente, não comercializavam as louças 

de barro. Essas eram feitas para uso próprio, mas com o passar do tempo, os indivíduos 

começaram a ver na produção das peças uma forma de trabalho.  

 

DAS ETAPAS DE PRODUÇÃO 
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A partir das entrevistas realizadas e da observação do dia a dia das louceiras e dos 

louceiros da família Batista, foi notado que todo o trabalho, na produção das louças de barro, é 

feito por etapas.  

Aqui serão citadas como uma forma de ser ter registrado as etapas, essas que 

permanecem iguais a muitos anos, sendo repassadas para os indivíduos através da observação 

e da oralidade, como fica claro na fala de Geralda Medeiros Batista, que afirma ter aprendido 

“desde criança a gente vê os pais da gente fazendo, aí começava brincando com barro, desde os 

7 anos já ia brincando com o barro e já ia aprendendo a moldar as peças, aí assim com uns 10 

anos, eu já fazia as peças miúdas, pequenas, aí com 16 eu já sabia fazer todas as peças, as 

grandes, pote, panela, todas as peças, desde criança vai aprendendo. Vai aprendendo na prática, 

observando os pais.”355 Através da fala da mesma, também é possível perceber que as pessoas 

vão se aperfeiçoando com a prática. 

Partindo para as etapas em si, de início vem a retirada do barro próprio para fazer as 

peças. Ele é retirado dos “barreiros”356, onde somente àqueles que estão habituados, 

reconhecem e sabem qual o barro serve para ser modelado. Os indivíduos vão passando de um 

para o outro, qual o barro certo de ser retirado para a produção das louças, já que não pode ser 

qualquer barro. O repasse do saber também fica claro na fala de Francisco das Chagas Silva 

Barbosa, casado com Rosangela de Medeiros Batista, quando declara ter aprendido quando 

“[...] eu me casei e meu sogro trabalhava lá (no sítio Catururé), aí veio embora pra rua e eu 

fiquei lá, fiquei trabalhando, eu tinha 26 anos quando eu comecei a trabalhar e até hoje né. Ele 

me ensinou”357. O Francisco Barbosa é responsável por retirar o barro e queimar as peças de 

barro – parte das etapas que veremos mais a frente – e a partir de sua fala, percebemos que ele 

reconhece o lugar de se retirar o barro, e outras técnicas, depois de ter aprendido com seu sogro, 

o senhor Raimundo Batista. 

Após a escolha do barro, o mesmo é quebrado e fica um dia de molho, podendo passar 

mais dias, dependendo da escolha das louceiras, sendo aguado constantemente para se chegar 

ao ponto de poder ser amassado.  

                                                           
355 BATISTA, Geralda de Medeiros. Entrevista I e II. 30 de setembro de 2017. Entrevistadora: Saonara 
Micaela dos Santos Batista. Jardim do Seridó-RN, 2017. (6 min.) 
356 Neste caso, é chamado de barreiro, o local onde se encontra barro para fazer as louças de barro, nome 
dado pelos louceiros, não sendo a mesma coisa que o termo usado para se referir a um reservatório de 
água, que também recebe o mesmo nome na região.   
357 BARBOSA, Francisco das Chagas Silva. Entrevista III e IV. 30 de setembro de 2017. Entrevistadora: 
Saonara Micaela dos Santos Batista. Jardim do Serdió-RN, 2017. (3 min.) 
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A seguir, o barro é amassado com os pés das louceiras, atualmente essa função é 

desenvolvida por Rosangela de Medeiros Batista, que coloca o barro por cima de uma camada 

de areia, e o amassa, ao tempo que tira pedras que possam aparecer na massa, tendo em vista 

que essas não podem ficar para não interferir no design das peças. 

Depois de amassado, o barro fica pronto para ser modelado. Nos dias atuais quem 

modela constantemente é Raimunda de Medeiros Batista e Rosangela de Medeiros Batista; 

Geralda de Medeiros Batista e Rita de Medeiros Batista, residentes na cidade de Jardim do 

Seridó-RN, no momento, quando dispõem de algum tempo livre, na maioria das vezes em 

períodos de férias, se dirigem par ao sítio Catururé, para ajudar as irmãs.  

A modelagem é o momento em que as louceiras fazem, à mão, as peças que lhes são 

encomendadas. São vários os modelos, como afirma Rosangela Batista quando diz que faz 

“pote, panela, quarta, tigela, cuscuzeira, chaleira, fogaleiro, travessa, porque assim a pessoa 

coloca o nome nas vasilhas, gamelas, aguidá, porque a tigela é de asa, e o aguidá é sem as 

asinhas, a gente coloca”358. Através da fala da mesma, é possível perceber que os nomes são 

dados as peças por eles mesmos. 

Com a peça já modelada, é necessário esperar que essas sequem para poder “tirar o 

pé”359 das mesmas, pois as peças são feitas em cima de uma tábua, e depois de retiradas essas 

tábuas, as louceiras precisam tirar o excesso de barro que fica, terminando de modelar as peças. 

Depois de retiradas das tábuas, as peças são alisadas com pedra, ou arranhadas com sabugo de 

milho ou serras de oficinas, isso vai depender da peça, no caso dos potes, eles são arranhados 

com as serras de oficinas, enquanto que as panelas são alisadas com pedras. Assim é dado o 

acabamento das peças, que ficam a secar novamente.  

Só então acontece a queima, a qual é feita por Francisco das Chagas Silva Barbosa e seu 

filho, Ismael Batista Barbosa, tendo ajuda das mulheres – Rosangela de Medeiros Batista e 

Raimunda de Medeiros Batista – apenas para levar a louça do quarto de onde são feitas, até o 

forno, pois enquanto algumas peças queimam, elas já estão a produzir outras. O forno onde as 

peças são queimadas foi feito em 1972, e desde então vem passando por reformas, ao total já 

foram realizadas quatro reformas. Em uma abertura na frente do forno, é colocada as madeiras 

para se colocar fogo. Toda semana há a queima, variando conforme o número de encomendas. 

As louceiras afirmam que quando a venda está muito boa, se pudessem queimavam peças todos 

                                                           
358 BATISTA, Rosangela de Medeiros. Entrevista V. 30 de setembro de 2017. Entrevistadora: Saonara 
Micaela dos Santos Batista. Jardim do Seridó-RN, 2017. (4 min.). 
359 Tirar o pé seria retirar a parte de suporte que prende a peça as tábuas. 
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os dias, o que não pode acontecer, devido ter que esperar de um dia para outro, enquanto o forno 

esfria para poder retirar as peças já queimadas e colocar outras.  

É interessante destacar que, atualmente, os homens ficam encarregados dos serviços 

considerados mais pesados, como a retirada do barro, que é feito com um instrumento 

pontiagudo, chamado de picarete, bem como a extração da madeira para poder queimar as 

peças. O senhor Raimundo Batista, tanto modelava as peças, como ajudava na retirada do barro 

e na queima das peças, pois ele desde criança tem contato com a produção das peças de barro, 

o que não é o caso de Francisco Barbosa, que só teve contato depois de adulto, aprendendo 

apenas a escolha do barro. Já as mulheres ficam encarregadas de amassar e aguar o barro, e 

também pela modelagem das peças de barro.  

Com isso, defende-se que, para a produção das peças, tem todo um conhecimento em 

volta, começando desde a escolha do barro, ou seja, não é qualquer pessoa que sabe fazer as 

louças de barro.  

 

O RISCO DE DESAPARECIMENTO 

Como citado acima, o saber-fazer as louças de barro, vai sendo repassado de geração 

em geração dentro da família, através da observação e da oralidade, onde os indivíduos vão 

colocando em prática e se aperfeiçoando com o passar do tempo. 

O presente trabalho surgiu da percepção de que os jovens pertencentes a família Batista, 

não se interessam em aprender a fazer as louças de barro, o que nos trouxe uma certa 

preocupação com o futuro desse saber-fazer, já que uma família reconhecida pela produção das 

peças e comercialização das mesmas a vários anos, dando continuidade a uma herança indígena, 

pode deixar de produzi-las futuramente. O que é reforçado pela fala de um dos pertencentes da 

família, Ismael Batista Barbosa, de 15 anos de idade, que quando indagado se pretende dar 

continuidade a produção das louças de barro responde que “pretendo não, porque é um trabalho 

muito puxado e eu prefiro se formar, né, porque é muito puxado esse trabalho, é pesado.”360 

Uma das causas do desinteresse das pessoas seria o fato de ser considerado um trabalho 

pesado, pois muitas vezes, os louceiros e as louceiras trabalham mais de oito horas diárias para 

dar conta das encomendas feitas, para só assim ter um bom lucro. E como pode ser percebido 

na fala de Ismael Barbosa, parece ser melhor estudar para conseguir ingressar em um curso de 

                                                           
360 BARBOSA, Ismael Batista. Entrevista X. 30 de setembro de 2017. Entrevistadora: Saonara Micaela dos 
Santos Batista. Jardim do Seridó-RN, 2017. (3 min.).  



561 
 

ensino superior e assim ter acesso a um trabalho mais rentável, que lhe ofereça melhores 

condições de vida, e que seja menos pesado.  

Segundo Michael Pollack, Maurice Halbwachs “traz um processo de "negociação" para 

conciliar memória coletiva e memórias individuais.”361 Onde a memória individual negocia 

com a memória do grupo, quando este precisa tornar a memória coletiva importante para si, ou 

seja, se há uma memória coletiva está só será tida como memória individual se for importante 

para o sujeito. Neste caso, contribuindo para a permanência da tradição de saber-fazer louças 

de barro na família Batista, refletindo na continuidade desse patrimônio imaterial na sociedade 

jardinense. 

Entretanto, não é observado isso. Os jovens intendem como uma herança indígena 

presente em sua família, mas não querem dar continuidade, podendo vir a desaparecer a 

produção dentro dessa família. O que irá culminar no esquecimento do saber-fazer para as 

futuras gerações, que provavelmente terão em sua memória que havia a produção dentro da 

família, mas não irão conter o saber-fazer.  

Defende-se que o poder público da cidade e/ou do estado, poderia usar de políticas 

públicas para inverter essa situação, como por exemplo, o início de uma Educação Patrimonial 

na cidade, alertando para todos os bens presente em Jardim do Seridó-RN, e não somente para 

o saber-fazer as louças de barro. Seria uma forma de tentar salvaguardar um bem que corre o 

risco de ir desaparecendo aos poucos, mas que ninguém parece fazer nada. Ao ser reconhecido 

como um patrimônio cultural imaterial haveria a possibilidade de valorização e cuidado com 

um saber de referência de um dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, os 

indígenas.  

 

  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tomando como base as entrevistas feitas e analisadas verificou-se que a família Batista 

gostaria que houvesse continuidade dessa produção por parte dos seus descendentes ou pelos 

demais indivíduos que se interessem por essa arte. Entretanto, percebe-se que a geração mais 

recente não demostra interesse em continuar esse legado, por considerar um trabalho não muito 

rentável e que exige muita dedicação para o trabalho. Por isso é importante falar sobre seu 

                                                           
361 POLLAK, Michael. Memória, esquecimento e silêncio. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 2, n. 

3, 1989. 
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reconhecimento como um patrimônio cultural imaterial da cidade de Jardim do Seridó-RN, 

sendo uma forma de tentar salvaguardar o saber-fazer.  

É interessante destacar que com esse trabalho não é defendido que os descendentes da 

família Batista têm a obrigação em dar continuidade ao legado, mas apenas traz uma 

preocupação com um saber-fazer, presente na cidade de Jardim do Seridó-RN, que corre o risco 

de desaparecer em uma família que a tempos vem produzindo as peças de barro. Trazendo uma 

possibilidade de se reconhecer como patrimônio imaterial para que não seja esquecido um bem 

que vem dos indígenas. 

   

FONTES 

Utilizamos em nossa pesquisa a fonte oral, coletada através de entrevistas, com os 

indivíduos pertencentes a família Batista, que trabalham ou já trabalharam com a produção das 

louças de barro. As entrevistadas que se encaixam no perfil por nós desenhado são sete. As 

entrevistas são acervo particular de Saonara Micaela dos Santos Batista. 

Dentro da nossa colônia de narradores, delimitamos um perfil técnico, para nos servir 

de norte, durante a coleta das fontes, atendendo os seguintes requisitos: os entrevistados 

deveram pertencer a família Batista, tanto àqueles que ainda produzem e os que já não 

produzem mais, como àqueles que não se interessam em aprender a fazer as louças de barro. 

As entrevistas variam entre 2 a 5 minutos, e estão em nosso acervo. 

Segue a lista dos entrevistados: 

BATISTA, Geralda de Medeiros. Entrevista I e II. 30 de setembro de 2017. Entrevistadora: 

Saonara Micaela dos Santos Batista. Jardim do Seridó-RN, 2017. (Manuscrito)  

BARBOSA, Francisco das Chagas Silva. Entrevista III e IV. 30 de setembro de 2017. 

Entrevistadora: Saonara Micaela dos Santos Batista. Jardim do Serdió-RN, 2017. (Manuscrito). 

BATISTA, Rosangela de Medeiros. Entrevista V. 30 de setembro de 2017. Entrevistadora: 

Saonara Micaela dos Santos Batista. Jardim do Seridó-RN, 2017. (Manuscrito). 

BATISTA, Maria de Medeiros. Entrevista VIII. 30 de setembro de 2017. Entrevistadora: 

Saonara Micaela dos Santos Batista. Jardim do Seridó-RN, 2017. (Manuscrito) 

BATISTA, Raimunda de Medeiros. Entrevista IX. 30 de setembro de 2017. Entrevistadora: 

Saonara Micaela dos Santos Batista. Jardim do Seridó-RN, 2017. (Manuscrito). 

BARBOSA, Ismael Batista. Entrevista X. 30 de setembro de 2017. Entrevistadora: Saonara 

Micaela dos Santos Batista. Jardim do Seridó-RN, 2017. (Manuscrito). 
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OLIVEIRA, Rita de Medeiros Batista. Entrevista XI. 01 de outubro de 2017. Entrevistadora: 

Saonara Micaela dos Santos Batista. Jardim do Seridó-RN, 2017. (Manuscrito) 
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BIOGRAFIA, MEMÓRIA E PRÁTICA RELIGIOSA CATÓLICA (?) EM MARINGÁ, 

NORTE DO PARANÁ (1969-2000) 

Marcia Regina de Oliveira Lupion362 

 

RESUMO:  

Apresento neste artigo a metodologia sobre a qual serão criadas e analisadas as fontes orais 

utilizadas na pesquisa sobre a religiosidade católica maringaense sob os aportes da corrente 

historiográfica conhecida como História das Sensibilidades. Em fase inicial, a pesquisa não 

conta com extenso levantamento de informações junto às fontes, que serão, em sua maioria, 

fontes construídas a partir da oralidade. 

Palavras-chave: Religiosidade Católica; História das Sensibilidades; Metodologia; Biografia; 

Memória. 

ABSTRACT: 

This article presentes the research methodology of Maringá’s catholic religiosity, using oral 

sources analysis under the historiographic current known as History of Sensitivities. In the 

initial phase, the research does not count on na extensive collection of information from the 

sources, which will be mostly spoken. 

Keywords: Catholic Religiosity; History of Sensibilities; Methodology; Biography; Memory. 

 

1. A BIOGRAFIA E A MEMÓRIA: BERNARDO CNUDDE, PADRE 

Malan, figura folclórica em Maringá por caminhar pelas ruas anotando o nome de 

pessoas que desejam orações comemora em cinco de maio seu aniversário e, há vinte e cinco 

anos, costuma preparar dois bolos para a festividade. O duplo quitute se deve ao fato de que na 

data citada o Padre Bernardo Cnudde teria rezado por Malan para que este abandonasse o vício 

em bebidas alcóolicas e, tendo isso acontecido, o receptor da graça, ou podemos dizer milagre, 

teria passado a ver na data um novo nascimento, daí a comemoração com dois bolos: um para 

si e outro em agradecimento ao padre Bernardo (TRADICIONAL FESTA, 2017). 

                                                           
362 Doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Estadual de Maringá. E-

mail: marcia_abs@yahoo.com.br. 
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O padre ou monsenhor Bernardo, já é falecido. Malan continua por aqui mas o fato 

envolvendo ambos nos trazem um outro lado da religiosidade maringaense, algo totalmente 

diferente do que se costuma ouvir quando o assunto é religião católica na cidade. O ocorrido 

com Malan e Bernardo torna visível uma religiosidade imaterial cujo registro ainda não foi 

realizado ou problematizado sobre o catolicismo maringaense. Nesse artigo será apresentada a 

metodologia sobre a qual a peculiar prática religiosa do monsenhor Bernardo Cnudde, padre 

católico que atuou em Maringá, no norte paranaense, entre os anos de 1969 e 2000 será 

estudada. A citada peculiaridade se deve ao fato de que na memória local, sobretudo a praticada 

pelos fiéis que o conheceram, conviveram e participaram de suas celebrações, existe uma 

narrativa na qual o pároco não somente celebrava os sacramentos comuns aos rituais católicos, 

mas também costuma realizar práticas exorcistas nos domínios da igreja e fora dela. A memória 

oficial, porém, não registra de forma tão efetiva tais práticas embora se saiba que havia 

conhecimento por parte dos superiores ao monsenhor da existência de tais atividades. Para 

verificar tais práticas estabeleceu-se como prioridade a documentação oral sem abrir mão de 

qualquer outro tipo de fonte que possa vir a colaborar com o tema. Aportes teóricos comuns a 

estudos biográficos e pertinentes ao perscrutar de indícios e minúcias assim como o foco nas 

sensibilidades são relevantes para o trabalho que se pretende construir sobre Bernardo Cnudde. 

As balizas cronológicas datadas entre os anos de 1969 e 2000 foram escolhidas por permitirem 

uma visão panorâmica da experiência vivida pelo padre na Paróquia Divino Espírito Santo e da 

formação de um grupo de leigos cuja fé em Bernardo permanece após seu falecimento. 

Passamento que encerra o período da pesquisa enquanto a história da religião católica em 

Maringá continua sua trajetória. 

2. HISTÓRIA CULTURAL E HISTÓRIA DAS SENSIBILIDADES 

Para além da ampliação já realizada pela Escola dos Annales no início do XX, a “virada 

cultural” ocorrida nos anos 1990 legitimou a possibilidade de realização de pesquisas em 

diversas temáticas e objetos sob o respaldo da História Cultural redescoberta, segundo Peter 

Burke (2008), em 1970 na Europa e nos Estados Unidos. Assim, a história cultural ao inserir 

na faina histórica outras dimensões do universo das sociedades como religião, os ritos, as 

vestimentas, o amor, o medo, etc., gera identidade entre o saber produzido na academia e a 

sociedade que a envolve. 

Outra característica da história cultural é seu apreço pelo estilo de narrativa que deve 

estar focada na complexidade. Assim esse estilo é o mais apreciado pelos historiadores culturais 
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é a narrativa fluida e sedutora marcada tanto pela exposição dos detalhes, pelo que foge ao 

convencional quanto pela busca do padrão. Afinal, o que se quer destacar é exatamente a 

complexidade das relações individuais e coletivas. E, como explicita Le Breton (1999), 

afetividade e emoções são social e culturalmente construídas e dentro desse campo devem ser 

estudadas. A História Cultural então, aponta para uma nova escrita da história. Mais ampla e 

certamente menos seletiva. Por isso uma linha de pesquisa que tem por foco as emoções 

humanas e suas sensibilidades e resulta exatamente da amplitude de abordagens permitida por 

aquela foi considerada o modelo ideal para fundamentar a presente pesquisa. 

2.2 História das Sensibilidades 

A História das Sensibilidades tem sua consolidação como área específica do 

conhecimento ainda com seu paradigma fundador, a história das mentalidades e também a 

história das representações. Frédérique Langue, historiadora francesa traça o perfil da história 

das sensibilidades na obra História e sensibilidade lançada em 2006 e vê nessa corrente 

historiográfica uma possibilidade de “balizamento a partir do ‘não-dito da história’, na fronteira 

– para não dizer à margem e à sombra – da disciplina histórica impregnado de emoções e 

paixões na esfera de um cotidiano distante do dia-a-dia elites governantes” (2008, p. 22). 

Não se nega que as sensibilidades sejam difíceis de capturar haja vista toda a alteridade 

envolvida e para superar essa dificuldade é necessário que se estabeleça a temática específica, 

o grupo ou os indivíduos envolvidos, o fato catártico (caso exista) e principalmente a 

temporalidade a que se refere a pesquisa. Sentir os homens e as mulheres de outra época é um 

trabalho que precisa reconhecer as experiências desse outro momento. Experiências essas 

marcadas pelas subjetividades comuns a cada momento histórico de cada grupo específico. 

Captar detalhes, sobretudo em obras já existentes sobre o tema é essencial nesse processo de 

construção de evidências ligadas ao registro das sensibilidades e é a historiadora gaúcha Sandra 

Jatahy Pesavento quem sugere que o resgate do sensível ou das práticas culturais deve ser feito 

“através das marcas que deixaram nos materiais de arquivo, nas artes, na literatura” (2007, p. 

15) sempre precedido de um questionamento pois “mesmo nos documentos oficiais [...] é 

possível encontrar traços da alma, traços do mundo sensível de uma outra época” (2007, p. 15) 

e, no caso da pesquisa com o monsenhor, traçar o perfil dessa religiosidade e que o tornou uma 

figura emblemática para muitos fiéis católicos de Maringá e região a partir da memória oral. 

3 FONTES ORAIS E SUA METODOLOGIA 
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Como visto até aqui será no campo das subjetividades, da imaterialidade, da emoção, 

da sensibilidade que se constituirá o objeto da pesquisa, ou seja, as experiências humanas serão 

o destaque. Construir fontes a partir da oralidade é essencial nesse processo posto que se tais 

documentos são ricos em informações por revelarem as múltiplas facetas de um processo 

histórico e por conectarem o entrelaçamento entre as individualidades as coletividades que se 

manifestam na cultura e sociedade. Registra-se que além das fontes orais, uma ampla busca na 

internet de dados sobre o padre foi realizada ainda durante as primeiras incursões para conhecer 

o objeto pesquisado. O surgimento de fontes desconhecidas e sob qualquer suporte serão objeto 

de análise e posterior uso ou descarte conforme a relevância. É conveniente esclarecer que 

visitas a Centros Espíritas e outras denominações religiosas se deve à estreita ligação entre essas 

instituições e o Padre Bernardo Cnudde dada sua especificidade, nem sempre exposta, de 

praticar o exorcismo. Ação quase sempre citada com gestos marcados pelo segredo como se 

tais atos não devessem ser citados em voz alta, talvez exatamente o “maior” não-dito dito, dessa 

história. 

Construir uma fonte oral, contudo, demanda mais do que a identificação de possíveis 

depoentes. Para a produção deste tipo de material existe toda uma logística específica que 

envolve um saber técnico, um saber teórico e um saber legal. Trabalhar com a construção de 

documentos orais embora seja uma técnica utilizada desde o início do XX como se verá a seguir 

não resulta apenas em definir quem será entrevistado ou a forma como a narrativa presente nos 

depoimentos será analisada. No Brasil a Resolução nº 466 baixada pelo Ministério da Saúde 

em 12 de Dezembro de 2012 estabeleceu, dentre outras prerrogativas, que cabe ao pesquisador 

elaborar um projeto cuja execução necessita de aprovação do CEP/CONEP,  respectivamente 

Comitês de Ética em Pesquisa e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa quando a pesquisa 

envolve seres humanos e em 2016, a Resolução n. 510 verticalizou as pesquisas da área de 

ciências humanas e sociais por considerar esse campo com especificidades próprias e, portanto, 

com critérios definidores diferentes da área da saúde por exemplo. O rigor com que as pesquisas 

com seres humanos vêm sendo tratadas desde 2012 no Brasil nos levou a considerar o trabalho 

com as fontes orais a partir das três dimensões citadas acima, ou seja, a técnica, a legal e a 

teórica para desenvolver o trabalho com o monsenhor e seu grupo. Iniciemos historicizando a 

técnica. 

3.1 A História Oral como técnica 
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Diversos autores são criteriosos em postular o rigor acerca da técnica de construção de 

fontes orais, mas, o importante é que todos também são unânimes em definir História Oral como 

mais do que uma técnica. Dentre esses podemos citar os historiadores Paul Thompson e Carlos 

Sebe Bom Meihy, britânico e brasileiro respectivamente. De acordo com Paul Thompson e sua 

célebre obra A voz do passado, a história oral é, além de um método, “uma história construída 

em tomo de pessoas [e] propõe um desafio aos mitos consagrados da história, ao juízo 

autoritário inerente a sua tradição. E oferece os meios para uma transformação radical do 

sentido social da história” (1998, p. 44). José Carlos Sebe Bom Meihy compartilha com 

Thompson no que concerne aos aspectos subjetivos e o sentido social do trabalho com a 

oralidade, e, em seu Manual de História Oral publicado em 1998  define que o trabalho com 

História Oral se divide em três categorias: História de Vida, História Temática e Tradições 

Orais. Enquanto as duas últimas são formas de trabalhar com a oralidade caracterizando grupos 

ou espaços específicos – história local ou de comunidades no caso da História temática e, 

sociedades tradicionais no caso das Tradições Orais – a História de Vida se caracterizaria por 

ser uma técnica que objetiva colher relatos de pessoas cujas memórias retomem um passado 

coletivo, porém, na singularidade do particular e como auto representação (1998, p. 14). 

Entretanto, embora Bom Meihy defina na paráfrase acima a história oral como uma técnica de 

fato o autor demonstra a impossibilidade de uma definição unívoca em relação às fontes orais. 

Assim, é possível encontrar discussões acerca das diversas definições para a construção e 

análise dos documentos orais que os conceituam como um método, uma técnica, uma 

ferramenta, uma disciplina, uma narrativa, um gênero, um discurso. Ou seja, a História Oral é 

multifacetada e multidisciplinar e tem nesse aspecto sua riqueza e relevância, características 

que podem ser compreendidas também a partir dos estudos de Verena Alberti, historiadora e 

pesquisadora do CPDOC cuja atuação no mundo da oralidade é notória. Conta a historiadora 

que a História Oral surgiu em meados no século XX, mais especificamente 1948 atrelada à 

invenção do gravador a fita e seria: 

[...] uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da 

história contemporânea. Ela consiste na realização de entrevistas gravadas 

com indivíduos que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos e 

conjunturas do passado e do presente. Tais entrevistas são produzidas no 

contexto de projetos de pesquisa, que determinam quantas e quais pessoas 

entrevistar, o que e como perguntar, bem como que destino será dado ao 

material produzido (ALBERTI, 2008, p. 155). 

Bom Meihy e Thompson historicizam a História Oral para além da invenção do 

gravador e da fita K7 e mesmo do uso do computador uma vez que a internet ainda não havia 
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se popularizado em fins dos anos 1990 quando as obras citadas foram escritas. Para demonstrar 

sua teoria acerca do uso da oralidade como fonte de pesquisa Thompson cita a obra História da 

Revolução Francesa, publicada em fins do XIX por Jules Michelet como um trabalho que foi 

produzido com dados coletados também a partir da experiência de pessoas que participaram 

daquele evento e Bom Meihy vai ainda mais longe identificando as raízes da história oral ainda 

na Antiguidade Clássica. Registre-se, no entanto, que Bom Meihy conceitua a história oral 

praticada após o emprego da tecnologia como a “moderna história oral” em contraposição a 

Tradição, sendo esta última a definição para os testemunhos ou para a história que se 

caracterizava pela narrativa oral sem registro escrito sendo possível incluir nessa categoria tanto 

a história praticada pelos griots africanos quanto a história praticada por Heródoto.  

A definição acima dada por Verena Alberti é bastante técnica, mas, de fato, explicita o 

que vem a ser uma fonte oral, isto é, o uso acadêmico ou não de relatos de pessoas cuja 

experiência vivida em determinado momento ou evento torna-se fonte histórica podendo ser 

utilizada também para outros fins, como documentários, construção de biografias ou filmes por 

exemplo. Mediada por critérios bastante rígidos, a construção de fontes atualmente não 

demanda que as entrevistas em áudio ou vídeo sejam transcritas resultando num documento 

escrito uma vez que no presente a História Oral alcançou estatuto equivalente às demais fontes 

históricas sobretudo a partir das proposições da Escola dos Annales. Lembra Karnal e Tatsch 

que no início do século XX houve um estímulo à ampliação dos objetos históricos como era 

desejo de Marc Bloch e, que com essa ampliação também o conceito de fontes históricas sofre 

uma alteração substancial quando estatuto de documento histórico passa a ser compreendido 

como relativo a tudo que contivesse a possibilidade de vislumbrar a ação humana (2009, p. 15). 

E, nessa perspectiva, as fontes construídas a partir da oralidade garantem sua legitimidade como 

produtora de informações e como forma de registro de memórias individuais e coletivas cujo 

uso para fins de pesquisa pode ser exclusivo ou atrelado a outras fontes. 

Serão feitas ainda, incursões ao cemitério municipal de Maringá com o objetivo de 

perceber a incidência de visitas ao túmulo do padre tanto em dias comuns quanto em datas 

comemorativas como finados e aniversário de morte do monsenhor. Ocasiões nas quais se 

pretende identificar possíveis depoentes e então formar de grupos de amostragem quando então 

as entrevistas serão efetivadas. Parte dessa estratégia de levantamentos já foi realizada quando 

se verificou que é possível organizar os fiéis em quatro grupos sendo, fiéis da paróquia Espírito 

Santo cujo contato com o padre foi mais intenso; participantes da RCC quando da sua fundação; 
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pessoas que acreditam ter recebido graças após pedirem a intercessão do padre e frequentadores 

do cemitério. Nesse último grupo se entrelaçam fiéis que conheceram ou não padre além de 

famílias que trazem filhos ou netos ainda crianças e apresentam a elas o monsenhor com uma 

breve biografia do mesmo. 

É importante registrar que a coleta de entrevistas ainda não foi iniciada tendo em vista 

a necessidade de o projeto ser aprovado pelo CEP/CONEP que na Universidade Estadual de 

Maringá é representado pelo COPEP, o Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos, instituição a qual a pesquisa está vinculada. Esse tema será melhor elaborado no 

próximo subtópico, por hora, registra-se que o levantamento de dados se dará no formato de 

questionários abertos e fechados e com entrevistas temáticas cujo foco será a experiência dos 

integrantes dos grupos de amostragem com o padre. Informações quantitativas podem vir a 

tornar-se gráficos cujos dados estatísticos serviriam para demonstrar o alcance da população 

em relação ao fato de conhecerem o padre e parte de sua biografia e prática peculiar.  

As entrevistas abertas serão gravadas por meio da câmera fotográfica e filmadora da 

marca Sony material tecnológico que permite o registro simultâneo em áudio e vídeo do 

depoente. Verifica-se que as entrevistas juntamente com as técnicas de gravação audiovisual e 

os questionários foram os métodos escolhidos para a construção das fontes orais e a busca de 

informações acerca da religiosidade católica maringaense no período em que Bernardo por aqui 

esteve. 

 Feitos esses esclarecimentos, a construção e análise das entrevistas deverá seguir o 

proposto por pesquisadores da área cujas experiências com a oralidade resultaram num extenso 

e minucioso trabalho sobre como construir e avaliar as fontes orais. A historiadora mexicana 

Graciela de Garay (1999) sugere por exemplo, que depois de escolhido o tema da pesquisa, esse 

seja problematizado e tente responder a uma pergunta central que deve permear todo o trabalho. 

Essa pergunta deve subtender uma resposta que seja a síntese daquilo que estou procurando 

descobrir. É nesse sentido que deve ser utilizada a técnica da construção de documentos orais, 

ou seja, a elaboração do questionário necessita de um planejamento anterior à construção da 

fonte. Existe todo um projeto que deve ser elaborado com antecedência para que o trabalho com 

as experiências de vida alcance seu significado dentro da pesquisa. Como a pesquisa se baseia 

na experiência de quatro grupos em relação ao padre, a pergunta central poderá se diferenciar 

para cada grupo de acordo com as especificidades de cada um. 
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 Além de estabelecer o questionário, outros passos devem ser seguidos no que diz 

respeito às entrevistas. Sebe Bom Meihy (1998) sugere que uma entrevista siga os seguintes 

passos: em primeiro lugar, uma pré-entrevista, momento no qual o pesquisador entra em contato 

com o entrevistado e prepara a entrevista denominada pré-entrevista. Em seguida viria a 

entrevista propriamente dita e na sequencia uma pós-entrevista para só então partir para a 

registro escrito do depoimento. Um outro ponto a ser observado quando se organiza o trabalho 

com as entrevistas é a influência que estar na presença de uma câmera ou gravador pode ter 

sobre o entrevistado. Dessa forma, realizar mais de uma entrevista torna possível ao depoente 

sentir-se menos intimidado frente ao material tecnológico ou ao caderno de anotações do 

pesquisador. Portelli (2001, p. 24) chama a atenção para a necessidade de mais de uma 

entrevista ao descrever o caso em que coletou um testemunho marcado pela informalidade junto 

a um pedreiro que, vinte anos após tornou-se prefeito numa cidade do interior italiano. Conta o 

historiador que na primeira entrevista o então pedreiro não apresentava a mesma linguagem 

corporal e expressões faciais que utilizava como prefeito já que nessa segunda ocasião havia 

uma consciência de si por parte do ex-pedreiro que agora precisava transmitir confiança e 

convencer seus interlocutores dado o cargo que ocupava. É sempre interessante observar a 

experiência de outros pesquisadores da oralidade e com elas aprender, contudo, é essencial ao 

pesquisador aprender com suas próprias experiências e verificar as variáveis presentes nos 

depoimentos é tarefa que nos incumbimos na pesquisa sobre Bernardo. 

Definidos tema e questionário, o passo seguinte será a avaliação da narrativa presente nas 

entrevistas cujos critérios norteadores serão dados pela socióloga alemã Gabriele Rosenthal e o 

historiador italiano Alessandro Portelli discutidos no subtópico 3.3. Sigamos descrevendo a 

produção e o registro legal das fontes orais. 

3.2 O registro legal dos documentos orais 

O ano de 2012 marca um momento de inflexão acerca do uso de seres humanos em 

pesquisas de cunho científico por meio da Resolução n. 466 no Brasil. Desenvolvida tanto para 

o âmbito da saúde quanto das ciências humanas e sociais, a Resolução preza pela dignidade 

humana e pela proteção aos participantes em pesquisas científicas e não é uma prerrogativa 

iniciada em terras brasileiras. Buscando manter a integridade dos depoentes, o disposto na 

Resolução brasileira remonta à Resolução n. 196/1996 que aprova as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos e que por sua vez foi criada 

considerando diversos organismos internacionais criados no pós-Segunda Guerra Mundial, 
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sendo um de seus marcos referenciais o Código de Nüremberg (1947) considerado o primeiro 

documento a enfatizar a necessidade do consentimento do indivíduo para fins de pesquisa 

científica. Segundo o Editorial da Revista Educação e Sociedade: 

[...] historicamente, tem-se criado consensos em torno da necessidade de 

estabelecer normas que regulamentem a relação pesquisador/pesquisado 

mediante procedimentos que possam causar constrangimentos ou mesmo 

ferir, direta ou indiretamente, a dignidade de pessoas ou comunidades 

investigadas (REVISÃO, 2018). 

Assim, o que se tem é que o uso da oralidade em pesquisas científicas extrapola o 

simples trabalho de encontrar e entrevistar pessoas cujas experiências sobre um determinado 

fato sejam do interesse do pesquisador. O trabalho com fontes orais demanda um caráter ético 

que deve ser observado assim que a pesquisa se inicia e, no caso das Ciências Humanas e 

Sociais, a Resolução n. 510/2016 trouxe especificidades ainda mais singulares para o trabalho 

com seres humanos quando considera  

[...] que as Ciências Humanas e Sociais têm especificidades nas suas 

concepções e práticas de pesquisa, na medida em que nelas prevalece uma 

acepção pluralista de ciência da qual decorre a adoção de múltiplas 

perspectivas teórico-metodológicas, bem como lidam com atribuições de 

significado, práticas e representações, sem intervenção direta no corpo 

humano, com natureza e grau de risco específico (RES. N. 510/2016). 

A Resolução n. 510/2016 se constitui num documento com oito página, oito capítulos e 

34 artigos nos quais as diretrizes para o trabalho de pesquisa realizado na área de Ciências 

humanas e sociais está disposto. Estão lá definidos os papéis relativos à participação do 

CNE/CONEP; das Instituições às quais a pesquisa está vinculada; dos pesquisadores 

responsáveis pela pesquisa. Define ainda em parágrafo único pesquisas que não serão 

registradas nem avaliadas pelos dois órgãos citados acima. Nesse quesito registram-se oito tipos 

de pesquisa e uma atividade cujo desenvolvimento não será objeto de avaliação e registro por 

parte dos Comitês. Trabalhos de Conclusão de Curso, monografias e similares não se 

enquadram nessa categoria e serão objeto de análise e registro. A Resolução n. 510/16 trata 

ainda dos termos e suas definições, princípios éticos, processo de consentimento e assentamento 

livre e esclarecido por parte do participante da pesquisa, dos riscos que o participante possa 

correr e suas precauções e das atribuições do CEP/CONEP. Trata ainda das responsabilidades 

do pesquisador responsável e das disposições transitórias relativas ao procedimento adotado 

pelos Comitês acerca do registro da pesquisa/pesquisador responsável que deverão, no caso das 

Ciências Sociais, serem registrados também na Plataforma Brasil, um sistema eletrônico criado 
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pelo Governo Federal para sistematizar o recebimento dos projetos de pesquisa que envolvam 

seres humanos nos Comitês de Ética em todo o país. 

No caso da Universidade Estadual de Maringá o recebimento de projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos nas de áreas de Ciências Humanas e da Saúde é feito em datas 

previamente estabelecidas pelo COPEP, Comitê Permanente de Ética em Pesquisa, e a presente 

pesquisa está agendada para ser avaliada e registrada por esse órgão de acordo com o calendário 

e as normas propostas tanto pelas Resoluções, sobretudo a n. 466/2012, quanto pelos critérios 

do Comitê. 

3.3 Os aportes teóricos do trabalho com os relatos orais 

Muito tempo discorreu desde 1948 quando os gravadores possibilitaram o registro 

sonoro das memórias e, mais do que simplesmente utilizar as informações oriundas da 

oralidade, os pesquisadores se deram conta de que cada narrativa era constituída a partir de 

singularidades e assim, a História Oral estabeleceu também como um de seus critérios a análise 

do discurso presente nos relatos, ou seja, verificou-se que o caráter subjetivo presentes no 

documento oral devia ser considerado quando do seu uso. Dessa forma, observamos que o 

conceito primeiro descrito por Alberti ao conceituar a História Oral como uma técnica não 

abrange a complexidade que acompanha esse tipo de documento. Complexidade essa que foi 

definida por Alessandro Portelli como sendo um discurso dialógico no qual se entrelaçam o 

entrevistador, o entrevistado e o material final como sendo produto de ambos (PORTELLI, 

2001, p. 10). Assim, o documento oral extrapola o simples relato de experiências e torna-se o 

resultado de um produto mediado pelo encontro entre entrevistador que houve e o entrevistado 

que conta. 

Mas, este é apenas um dos pontos a serem considerados numa entrevista. Esse método 

deve passar ainda por outros crivos avaliativos como questões gramaticais e a definição da 

identidade sob a qual o depoente se coloca. Fica ainda o registro que, não obstante o estatuto 

alcançado pelas fontes orais ser o mesmo que das escritas, imagéticas e audiovisuais, é valido 

que informações presentes nos relatos devem ser objeto de confronto com outros documentos 

não no sentido de validá-las a partir dos últimos, mas como uma forma de verificar em que 

medida o depoimento revela, confronta, inova ou mesmo “inventa” novos dados por vezes com 

interesse de agradar o entrevistador. Uma forma de evitar esse tipo de “ajuda” é realizar mais 

de uma entrevista e comparar as informações. 
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 Com relação às questões gramaticais, o crivo da avaliação deve compreender a análise 

dos pronomes e tempos verbais utilizados e, sobretudo, o tempo e o espaço presente na 

narrativa. Aliado a esse escrutínio gramatical, a socióloga Gabriele Rosenthal considera 

essencial que os papéis sociais nos quais o entrevistado se auto reconhece também sejam 

definidos assim como seus pontos de vista e códigos de ética. O levantamento dos pronomes 

pessoais “eu” e “nós” por exemplo, é essencial para estabelecer se o entrevistado se posiciona 

como sujeito ou objeto perante os fatos experienciados ou como observa Rosenthal, verificar 

“a ordem da inter-relação primordial do ‘mundo’ e do ‘eu’” apresentada pelo mesmo 

(ROSENTHAL, 2001, p. 196). E, ao verificar-se essa ordem é essencial ao pesquisador que 

compreenda que há na narrativa uma linearidade que lhe é própria é que é dada pelo depoente. 

Perder de vista essa linearidade e analisar somente partes do depoimento é, segundo Rosenthal, 

“rigorosamente proibido” sob pena de perder a gestalt ou identidade do depoente que se revela, 

por exemplo, na incidência dos pronomes pessoais citados acima. 

 Contudo, há que se refletir sobre o fato de que um indivíduo pode apresentar mais de 

uma identidade. Não se questiona o fato de que em alguns casos, uma dessas identidades aflore 

com mais intensidade em alguns momentos e menos em outros. Mas, deve-se ter em mente que 

quando o pesquisador chega para entrevistar um provável depoente ele apresenta as razões de 

sua vinda, ou seja, o pesquisador, ao esclarecer o porquê daquela entrevista e para qual fim ela 

será utilizada, de certa forma, já está induzindo o depoente a adotar um tipo de posicionamento 

– ou “identidade” – que ele acha que seja coerente com o pretendido pelo historiador. Todos 

esses passos criteriosos têm, por objetivo dar forma, ou construir, uma figura na qual se 

vislumbre o rosto do entrevistado dimensionando como ele próprio se posiciona perante a vida. 

Como os depoimentos ainda não foram coletados, é impossível fazer uma descrição 

apurada das condições sob as quais as fontes foram criadas. Resta-nos, por hora, estudar as 

teorias e metodologias propostas e, após resolvidas as questões legais, colocá-las em prática e 

descobrir os rostos dos depoentes, sua identidade perante o evento e o mundo, e por meio dessas 

informações, dos ditos e não-ditos e escrever um capítulo acerca da religiosidade católica 

maringaense. 
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OS CINEMAS NA CIDADE: SALAS DE EXIBIÇÃO E SOCIABILIDADES URBANAS EM 
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RESUMO: 

No início do século XX, os grupos dirigentes e os intelectuais ligados a eles conduziram um intenso 

processo de transformação das estruturas físicas e das sociabilidades da cidade de Natal. A partir da 

primeira gestão de Alberto Maranhão (1900-1904), esses grupos impulsionaram a construção e o uso 

de novos ambientes de interação social, tais como os clubes recreativos, as associações esportivas e 

o teatro. Esses espaços, orientados pelos princípios de salubridade, beleza e ordem, funcionavam 

como lugares onde as altas camadas urbanas reforçavam suas convicções e projetos. Alguns desses 

espaços, entretanto, eram abertos ao fluxo e ao uso de segmentos sociais que não integravam os 

grupos mais influentes da capital. Assim, no presente trabalho enfatizaremos os cinemas como locais 

de divertimento e convívio de diversos grupos urbanos. Buscaremos perceber como a experiência de 

frequentar esses estabelecimentos fomentou novas práticas sociais. Para tanto, utilizaremos como 

fontes o jornal “A Republica” e a revista “A Cigarra”, que publicavam anúncios das exibições 

cinematográficas e críticas relacionadas aos espectadores e produtores dos filmes. Esses periódicos, 

em conjunto à análise dos textos de memorialistas, embasarão nosso estudo sobre o comportamento 

dos frequentadores nas salas de exibição, as reclamações acerca dos usos desses espaços e os choques 

de valores entre as camadas altas e o público em geral. Portanto, dirigiremos o foco para um espaço 

de sociabilidade no qual se verificavam realidades conflituosas, perpassadas por tensões em torno de 

como a cidade moderna almejada pelos grupos dominantes deveria moldar seus comportamentos e 

ações.  

Palavras-chave: Cidade; Sociabilidade; Natal.  

 

ABSTRACT: 

At the beginning of the twentieth century, the ruling groups and the intellectuals associated with them 

led an intense process of transformation of the physical structures and sociabilities of the city of Natal. 

From the first management of Alberto Maranhão (1900-1904), these groups stimulated the 

construction and use of new environments of social interaction, such as recreational clubs, sports 
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associations and theater. These spaces, guided by the principles of health, beauty and order, 

functioned as places where the high urban layers reinforced their convictions and projects. Some of 

these spaces, however, were open to the flow and use of social segments that were not part of the 

capital's most influential groups. Thus, in the present work we will emphasize the cinemas as places 

of amusement and conviviality of diverse urban groups. We will try to understand how the experience 

of attending these establishments has fostered new social practices. To do so, we will use as sources 

the newspaper "A Republica" and the magazine "A Cigarra", which published advertisements of the 

cinematographic and critical exhibitions related to the spectators and producers of the films. These 

journals, in conjunction with the analysis of memorialist texts, will base our study on the behavior of 

patrons in the exhibition rooms, complaints about the uses of these spaces, and the clashes of values 

between the upper classes and the general public. Therefore, we will focus on a space of sociability 

in which conflictual realities, pervaded by tensions around how the modern city sought by dominant 

groups should shape their behaviors and actions. 

Keywords: City; Sociability; Natal. 

 

INTRODUÇÃO  

Durante a Primeira República, os grupos dirigentes e os intelectuais ligados a eles conduziram 

um intenso processo de transformações materiais na capital norte-rio-grandense. Orientados pelo 

espírito do novo, esses grupos almejavam construir a imagem de uma Natal progressista, em 

consonância com as novidades que circulavam em todo o ocidente365. Assim, no decorrer do século 

XX foram implementadas ações administrativas e privadas destinadas à modernização dos espaços 

urbanos. Tal como demonstra Márcia Marinho, no seu estudo sobre as sociabilidades, lazer e esportes 

na Belle Époque natalense, os investimentos realizados nesse período transformaram gradativamente 

as feições citadinas e buscavam redefinir as práticas sociais próprias de uma cidade moderna e 

civilizada. Conforme aponta, “as práticas definem os espaços elaborando e re-elaborando sentido 

sobre eles”366.  

Influenciados pelo desejo de reformar a cidade, os grupos que dominavam a política local 

difundiram um discurso segundo o qual, somente a partir do processo de remodelação urbana, Natal 

teria condições de realizar “uma obra capaz de arrancar o estado do atraso a que o velho regime, a 

monarquia, o condenara”367. Dentre os investimentos materiais realizados nesse período, na capital 
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destacaram-se a realização de obras de aterramento e alinhamento das ruas, facilitando a ligação entre 

a Ribeira e a Cidade Alta, a construção do Teatro Carlos Gomes, bem como de praças e jardins nesses 

dois bairros, e a criação do bairro Cidade Nova. Os decretos e leis estaduais, bem como as leis 

municipais publicadas, demonstram um esforço difuso de modificar os espaços citadinos, os costumes 

da população urbana e idealizar, sobretudo, um novo homem urbano368.  

Tais transformações eram noticiadas pelo jornal A Republica. Fundado em 1889, por Pedro 

Velho de Albuquerque Maranhão, esse periódico representava o Partido Republicano Federal do Rio 

Grande do Norte, e publicava atos oficiais do estado e do município. Além de veicular crônicas, 

relatórios de intendentes e notícias que exaltavam o período vigente, o jornal “aglutinou o maior 

número de nomes e de produções que refletiram sobre a literatura”369. Tal como identificou a 

historiadora Maiara Juliana ao estudar a vida intelectual natalense nas primeiras décadas de 

construção do regime republicano, esse periódico pertencia à grande imprensa e publicava diversas 

produções literárias dos intelectuais da cidade. A coluna Coisas da Terra, escrita por Manoel Dantas 

entre os anos de 1907 a 1923, por exemplo, versava sobre temáticas próximas do dia a dia dos leitores 

a partir de crônicas, fazendo alusão aos bondes elétricos em tráfego, aos clubes, aos passeios na praia, 

aos clubes e aos cinemas370.  

A revista A Cigarra, que circulou na capital entre os anos de 1928 a 1930, também formava 

boa parte da opinião pública da alta sociedade. A criação da revista foi uma iniciativa de intelectuais 

ligados à administração do último governante da República Velha potiguar, Juvenal Lamartine de 

Faria. O periódico apresentava notícias e fotografias relacionadas aos ambientes de interação social 

de um parte da sociedade natalense nos eventos esportivos e bailes de famílias importantes de todo o 

estado. Em suas páginas, podemos acompanhar os personagens de relevo social e as manifestações 

da vida moderna (máquinas, costumes, indumentária) durante o intenso processo de urbanização dos 

primeiros anos do século XX371.  

Utilizando os referidos periódicos, buscaremos compreender os cinemas como um dos locais 

de divertimento e convívio de diversos grupos urbanos. Objetivamos analisar como a experiência de 

frequentar esses estabelecimentos fomentou novas práticas sociais. O jornal A Republica e a revista 

A Cigarra publicavam anúncios das exibições cinematográficas, notas sobre os filmes a serem 

exibidos e críticas relacionadas aos espectadores e produtores dos filmes. Esses periódicos, em 
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conjunto à análise de crônicas publicadas no jornal oficial, embasarão nosso estudo sobre o 

comportamento dos frequentadores nas salas de exibição, as reclamações acerca da utilização desses 

espaços e os choques de valores entre as camadas altas e o público em geral.  

O recorte temporal desta pesquisa corresponde ao período de 1909-1929, período no qual 

enfatizamos a inauguração do Cinema Natal (1909), a inauguração dos cinemas Polytheama (1911) 

e Royal Cinema (1913). No plano municipal, o advento dos cinemas fixos na cidade corresponde à 

maior parte do segundo mandato de Alberto Maranhão (1908-1913). Em 1909, o governador contraiu, 

em Paris, com os banqueiros Perles Frères, Eugène Vasseur e o Banco Sindical Francês, um 

empréstimo equivalente a 5 mil contos de réis372. Esse empréstimo impulsionou a execução de “ações 

sistematizadas do Estado na produção do espaço urbano”, sob a forma da criação de uma rede de 

distribuição de água, saneamento, coleta de lixo, introdução do sistema de transporte urbano, e 

embelezamento de praças e avenidas373.  

O ano que escolhemos para encerrar o estudo, 1929, remete a um período em que foi-se 

desenhando, lentamente, um novo momento na história da cidade, tendo em vista a consolidação de 

novos grupos políticos que ascendiam na capital desde a década de 1920 e a influência da Segunda 

Guerra Mundial. Segundo Raimundo Arrais, houve mudanças sensíveis “no ritmo de vida dos 

natalenses, elevação dos preços dos aluguéis, mudança de hábitos, introdução de palavras novas e 

contato com os meios de comunicação de massa”374. No que concerne aos cinemas, foi instituído – 

em 1935, pelo interventor Mário Câmara – o “Cinema Educativo”, que estabelecia o uso do cinema 

nos estabelecimentos de ensino do estado e a construção de uma cineteca controlada pelo 

Departamento de Educação da capital. Portanto, pressupomos que os cinemas assumiram, a partir da 

década de 1930, uma nova lógica.  

 

“NOVA CASA DE DIVERSÕES”: AS SALAS DE CINEMA COMO ESPAÇOS DE 

SOCIABILIDADE 

Embora sua organização seja embasada em modelos estrangeiros, o cinema, resultado da 

aplicação da técnica à arte e à diversão de massa, caracterizou-se nas diversas cidades do mundo a 

partir de aspectos próprios que revelam amálgamas culturais e sociais. No caso específico brasileiro, 
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em comparação a países como os Estados Unidos, os primeiros cassinos, como se dizia na época, 

constituíram-se como um divertimento fruído no âmbito das camadas médias da população375.  A 

preços baixos, “proporcionava a diversão que fascinava as camadas urbanas e alimentava a sensação 

de partilharem as conquistas dos tempos modernos”376. Em Natal, muitos indivíduos frequentavam 

as salas de exibição que, por sua vez, constituíam-se por diversas formas de entretenimento, tais como 

apresentação de mágicos, palhaços, dançarinas exóticas e trupes líricas.  

O Cinema Natal, primeiro cinema fixo a se instalar na cidade, não possuía prédio próprio. 

Inaugurado em agosto de 1909, funcionava no Teatro Carlos Gomes, espaço arrendado pela empresa 

Juvenal & Cia, proprietários do cinematógrafo Pathé. Naquele período, os grupos dirigentes locais 

caracterizavam o cinema como “símbolo de modernidade”377, capaz de aproximar a capital norte-rio-

grandense dos grandes centros nacionais. Embora considerado em todo o mundo como uma diversão 

moderna e barata, o estabelecimento manteve, conforme noticiou o Diário do Natal, uma 

“concorrência pequena, devido naturalmente ao preço das entradas”378.  

Com a introdução da energia elétrica na capital, em 1911, ampliavam-se as possibilidades de 

uso dos estabelecimentos e difundiam-se novas práticas sociais entre os indivíduos. Além da 

substituição da tração animal pela força elétrica, “novos elementos técnicos foram implantados, como 

os postes, os cabos que transmitiam energia, os letreiros iluminados pelas lojas, a luz artificial que 

prolongava os dias dos natalenses e modificava a paisagem da cidade”379. Assim, a vida citadina 

“ganhou um ritmo mais dinâmico”380 e, consequentemente, as pessoas passaram a frequentar cafés, 

teatros e, sobretudo, cinemas.  Conforme demonstrou Márcia Marinho, a expansão do número de 

bailes, bilhares e cafés nas avenidas da Cidade Nova, principalmente a partir da década de 1920, 

acarretou na maior presença de mulheres sem a presença de seus irmãos ou maridos.  

No dia 8 de outubro de 1911, foi inaugurado o Polytheama, localizado na Ribeira, mais 

especificamente na Praça Augusto Severo. Segundo os proprietários João Gurgel & Petronilo de 

Paiva, a nova casa de diversões “não seria somente um cinema, e sim teria sala de jogos, serviço de 

bar e sorveteria, palco para representações teatrais – enfim seria um politeama, como desde aquelles 

tempos se denominava o teatro para representações diversas”381. Dois anos depois foi construído o 
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Royal Cinema, uma sala de exibições localizada na rua Vigário Bartolomeu, no bairro Cidade Alta. 

Os dois cinemas eram geridos por Antônio Leal e exibiam os mesmos filmes.  

Esses estabelecimentos propiciavam “diversão barata para a população urbana, obedecendo à 

lógica da vida turbulenta dos grandes centros modernos, oferecendo rapidez e variedade ao seu 

público”382. Como aponta Sheila Schvarzman, a experiência de frequentar os cinemas “não apenas 

traduz um hábito, mas revela formas de frequentação e distinção social, fruição estética, imaginações 

sobre a diversão e a cultura”383. Tal como ressaltou o redator do A Republica, as plateias dos cinemas 

receberiam um público das mais diversas origens sociais, uma vez que “todos queriam saber, 

certificar-se” a respeito dos novos filmes384.  

As interações sociais ocorriam na medida em que as pessoas se encontravam, fofocavam e 

paqueravam nos cines385. Para os jovens casais, a proximidade dos corpos e a escuridão das salas de 

exibição representava uma espécie de fuga dos olhares vigilantes que os cercavam386. Um rapaz 

moreno, flagrado pela atenta observação de Garibaldi Dantas, foi percebido enquanto observava 

indiscretamente uma moça durante os filmes e tomava, nas palavras do redator da Cigarra, certas 

liberdades na escuridão do cinema. O redator discorreu brevemente sobre tais “indiscreções”: “[...] 

Entre a loira creaturinha que vae sempre ao cinema olhar a fita e as filas e o rapaz moreno que não vê 

a fila nem se incommoda com as fitas, existe muita dóse de sympathia que é mais que promessa...”387.  

Com a incorporação dos cinemas aos hábitos de diversos grupos sociais, as peças de teatro e 

apresentações afins foram pouco noticiadas nos jornais. O Teatro Carlos Gomes, obra do arquiteto 

Herculano Ramos finalizada em 1904 na gestão do governador Alberto Maranhão, teve sua imagem 

vinculada, gradativamente, a um cineteatro. Isso porque, tal como pressupõe Márcia Marinho, “a 

concorrência dos cassinos Royal e Polytheama pode ter afetado o teatro, já que as pequenas 

companhias dramáticas e curiosidades se apresentavam agora também nesses dois cassinos”388.  

O redator da Cigarra partilhou uma postura crítica relacionada ao cinema na primeira edição 

do periódico, destacando-o como difusor de estrangeirismos e valores estranhos à realidade brasileira. 

Depreciando as películas exibidas, o redator enfatizou que a difusão dos cassinos representava uma 

“decadência inexplicavel”. Tal como afirmou, “as companhias não vêm mais a Natal. Esqueceram o 
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campo estreio de nossa cultura teatral. Olvidaram os pequeninos triumphos provincianos”389. Como 

observamos, o teatro difundia um modelo de civilidade, assumia uma expressiva função didática na 

sociedade e atuava como um marcante mecanismo de regeneração da sociedade, a partir de uma 

pedagogia que forjava uma sensibilidade, por meio da música e das artes cênicas390.   

Isso porque, nas décadas iniciais do século XX, os grupos dirigentes e os intelectuais ligados 

a eles conduziram um intenso processo de “melhoramentos urbanos”, atribuindo aos espaços 

“elementos embelezadores que davam visibilidade ao progresso numa nova paisagem urbana que 

irradiava luz, brilho, beleza, civilidade e energia”391. Tais aspectos foram bastante enfatizadas pelos 

cronistas da cidade, como Braz Contente, pseudônimo de Manoel Dantas, que, escrevendo no jornal 

A Republica, em outubro de 1913, afirmava que o Teatro Carlos Gomes – ao exibir fitas 

cinematográficas – passava por uma crise que "fazemos votos para não comprometter o seu futuro”392. 

Conforme apontou, o teatro deveria permanecer como um lugar que resguardava o público seleto do 

“grande público” que frequentava os cinemas da cidade.  

 

AS SALAS DE EXIBIÇÃO: MUDANÇAS E CONFLITOS GERADOS PELOS NOVOS 

ESPAÇOS E PRÁTICAS SOCIAIS GERADAS PELOS CINEMAS 

O cinema gerou grande discussão em volta da moral e dos bons costumes. Conforme 

demonstrou Márcio Silva, no seu estudo sobre conflitos entre o público que frequentava os cinemas 

de Fortaleza ao longo da década de 1920, as salas de exibição foram criticadas e apontadas pelos 

grupos dominantes como lugares de depravação e, por isso, impulsionaram posicionamentos 

divergentes acerca da popularização desses estabelecimentos na cidade.  

A projeção em salas de cinema exigia do público condutas que não foram solicitadas quando 

as exibições ocorriam em circos, feiras ou praças públicas, tendo em vista que o cinema ambulante 

associava-se aos ambientes abertos. Os proprietários dos cinemas Polytheama e Royal Cinema 

caracterizaram esses espaços como “uma casa de diversões elegante, confortável, embora simples 

mas compatível com o nosso meio”393. As salas de exibição, com uma requintada e luxuosa 

arquitetura, constituíam-se como um ambiente de sociabilidade e, principalmente, como um local de 
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construção de regras, no qual a necessidade de novos comportamentos e novos hábitos foi 

frequentemente enfatizada nas reportagens do periódico A Republica.  

O referido periódico desempenhava um expressivo papel educador ao publicizar as normas 

dos estabelecimentos, combatendo e criticando as “algazarras” dos frequentadores. Todavia, várias 

reclamações e notas policiais sobre a conduta do público durante as sessões evidenciam o 

descumprimento das normas de comportamento, proveniente de grupos cada vez mais diversificados, 

tais como populares, moleques ou jovens membros da grupos influentes394. Em 1926, na matéria “o 

fumo nos cinemas”, o redator criticou incisivamente esse hábito como um vício que desencadeava 

outros, caracterizando-o como prejudicial à concentração das pessoas no filmes, visto que tornava “o 

ambiente detestavel”395.  

Quando nos referimos às críticas relacionadas às salas de exibição, devemos compreendê-las 

a partir de definições próprias do período. Os críticos exerciam funções ligadas à literatura, e 

almejavam obter algum tipo de “influência pedagógica junto à audiência e aos diretores” através de 

suas colunas. Uma das principais atividades do crítico era a crônica social, pautada não apenas na 

apreciação estética de um filme, mas sim do espetáculo em sua totalidade. “O filme principal, os 

vários números artísticos que o precediam, assim como a sala, sua ‘atmosfera’ e os espectadores”396. 

Assim como observou a historiadora Sheila Shvarzman, a partir das críticas cinematográficas de 

Octávio Gabus Mendes publicadas na revista carioca Cinearte, frequentar o cinema no início do 

século XX representava, no discurso das elites de São Paulo, um acontecimento social como o bom 

teatro e a ópera397.  

Contudo, ao longo da década de 1920, as salas de exibição cinematográficas de Natal estavam 

sob constantes críticas em virtude da conduta de alguns frequentadores. Na sala escura “reinavam o 

barulho excessivo, a algazarra, o ato de cuspir nos outros frequentadores, enfim atitudes que eram 

condenadas, ao passo que a presença policial era bastante cobrada para coibir esses “excessos””398. 

No dia 8 de Julho de 1923, o A Republica publicou uma nota da Repartição Central de Polícia da 

capital sobre o policiamento nos cinemas. Tratava-se de uma algazarra, como dizia-se na época, 

provocada por “pequenos que, ao que parece, desamparados dos seus responsáveis, frequentam os 

referidos cinemas, nas noites de exhibições dos films em series, perturbando assim à “ordem e o 
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silencio” impostos na lei”399. De acordo com a reclamação, os subdelegados de polícia dos bairros da 

Ribeira e da Cidade Alta estavam autorizados a punir da “melhor maneira possível” os frequentadores 

que se portassem de maneira irregular nas salas400.  

Além das queixas relacionadas ao hábito de fumar nos cassinos, à ausência de policiais nos 

estabelecimentos, e ao desconforto das salas e seus pífios ventiladores, reclamações sobre os tumultos 

provocados por aglomerações na porta de entrada foram dirigidas à imprensa local401. Em 1913, essas 

aglomerações ficaram por conta “de algumas pessoas preferirem a calçada do “Polytheama” para 

ponto de palestra ou de descanço, como que procurando reviver os tempos em que Natal andava de 

chambre”402. Ao entrar no estabelecimento, os espectadores deparavam-se com uma barulheira 

produzida por um grupo de pessoas que conversavam ou dormiam nas calçadas do estabelecimento. 

Os tumultos na entrada, assim como descrevia o jornal da situação, empatavam o trânsito público e o 

acesso ao local, e indicava uma movimentação diferente.  

De acordo com Anchieta Fernandes, os espectadores sentiam-se extremamente incomodados 

com a barulheira produzida pelos meninos encarregados de transportar os rolos dos filmes para as 

salas de projeção durante as sessões da tarde. Tal como afirma, os cinemas monopolizavam a exibição 

dos melhores filmes e “muitas vezes, quando estava passando um filme num dos dois cinemas, o 

outro aguardava que a sessão terminasse para que um menino pudesse vir correndo com a fita a ser 

exibida em seguida no outro cinema”403.  Márcia Marinho associou tais cenas a uma imagem festiva, 

visto que a descrição da rua “cheia de meninos e de outras pessoas na porta de entrada” referia-se, 

assim como pressupõe, ao comércio ambulante que movimentava a economia informal, tumultuava 

a porta de entrada do Polytheama e provocava, assim, as queixas relatadas no periódico A 

Republica404.  

A ausência de refinamento das “fitas populares” e a multiplicidade de frequentadores nesses 

locais foram atestados no Cine-Teatro Helvético, localizado no Recife, uma vez que “os tipos 

descalços, em mangas de camisa, se infiltravam, como sombras incômodas, no fundo de imagens das 

famílias elegantes da Rua Nova”405. De modo semelhante, a emergência de um público menos 

abonado nos cassinos da cidade de Natal também confrontava-se diretamente com a sociedade 
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educada, cujos hábitos, formas de lazer e diversão, vestimentas e preferências estéticas almejavam 

refletir os padrões civilizatórios que se disseminavam de Paris e Londres para outras cidades do 

mundo406.  

Tais conflitos atravessavam a própria estrutura urbana, e adquiriram uma significação própria 

no período, já que a variedade de usos dos cinemas impulsionou mecanismos de controle desses 

estabelecimentos pela Intendência Municipal. No dia 30 de dezembro de 1923, Joaquim Inácio 

Torres, vice-presidente em exercício, publicou um regulamento no que tange à formalização da 

venda, passagem e distribuição de ingressos nos estabelecimentos de lazer e diversão da cidade. 

Segundo o documento, os ingressos a serem vendidos pelos proprietários dos referidos locais 

deveriam, obrigatoriamente, ser confiscados pelo “previo carimbo com o “sinete” da Intendencia 

Municipal”, de modo que – ao fim de cada sessão – “o seu director com a presença do fiscal da 

Intendencia procederà a verificação dos ingressos vendidos e os farà inutilizar”407.  

O Conselho da Intendência atuava na cidade por meio de resoluções, instrumentos legislativos 

que gerenciavam diversos assuntos referentes à gestão da vida coletiva, tais como a cobrança de 

impostos territoriais, a regulamentação de edifícios e a mudança de nomes de logradouros públicos408. 

Tendo em vista que não dispomos de outras resoluções que nos possibilitem discorrer sobre a 

aplicação das penalidades estabelecidas nos regulamentos, e sobre quais pessoas determinadas multas 

eram de fato impostas, não podemos assegurar que os frequentadores dos ambientes de lazer e 

diversão acatavam as leis elaboradas. No entanto, a multa determinada no ato municipal analisado, 

de 50$ a 500$, nos permite inferir acerca da existência de indivíduos que, sobrepondo os interesses 

pessoais aos fins coletivos, ameaçavam o cumprimento das determinações empregadas 

coercitivamente pela Intendência409.  

As queixas acerca do desconforto das salas e do desrespeito às normas do Royal e do 

Polytheama continuaram frequentes até o ano de 1929. A partir de então, os empresários Elysio e 

Noel Miranda arrendaram o Teatro Carlos Gomes e construíram o Cine-Theatro Carlos Gomes. 

Segundo o redator da Cigarra, “A Nova Phase do Cinema em Natal” caracterizava-se pelo conforto 

das novas salas, pela predileção dos grupos dominantes locais e, sobretudo, pelo poder de 

concorrência com os cines das grandes cidades410.   

                                                           
406 Ibid. 
407 ACTO. A Republica, Natal, 30 dez. 1923. p.3.  
408 ARRAIS; ROCHA; VIANA, 2012, p.10. 
409 Ibid.  
410 CIGARRA, n.4, 1929. p.62 . 
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Quando se passou a exibir fitas cinematográficas no Teatro Carlos Gomes, Manoel Dantas 

escreveu que o fato “chocou muita gente, prevendo o afastamento de uma parte da sociedade que não 

quer se misturar com Zé-povinho”411. Isso porque, tal como explica Sheila Schvarzman, as salas de 

exibição nos anos de 1920 tornaram-se cada vez mais avessas ao caráter popular, e passaram a ser 

lugares de distinção social, tomando o teatro e a ópera como seus paradigmas de luxo e organização412. 

Assim, na opinião do cronista, “o que fatalmente acontecerá no “Carlos Gomes”, com o cinema 

barato, é a damnificação material do edificio”413.  

O novo estabelecimento incorporava-se ao Teatro Carlos Gomes, uma das formas 

privilegiadas de sociabilidade dos grupos dirigentes. “O teatro e as artes, em geral, assumiram um 

condecorado papel na cultura burguesa europeia de educar as sensibilidades, moldar os gostos e 

conter os instintos”414. Dentro do luxuoso edifício, reestruturado entre 1910 e 1912, durante a gestão 

Alberto Maranhão, as camadas altas urbanas pretendiam exibir seus trajes dos camarotes, distantes 

dos desordens do incivilizado “zé povinho”415. Entretanto, o teatro também exibia os filmes, 

anunciando-os através de cartazes expostos na entrada, com a incorporação de películas descritas 

como dignas de uma plateia “culta e exigente”.   

 

CONCLUSÃO  

 

Discorrendo sobre as relações entre os locais ocupados pelas camadas populares, a partir das 

quais os indivíduos moldavam suas experiências, Raimundo Arrais estabeleceu correlações entre 

vários espaços urbanos na cidade do Recife durante o início do século XX. No “Recife Velho”, se 

verificava uma série de confrontos entre as elites e os baixos segmentos da sociedade, mais 

especificamente “conflitos de valores, conflito em torno de como a sociedade devia moldar seus 

comportamentos, suas ações, de como deviam habitar, vestir, se divertir, se associar”416. Na cidade 

de Natal, assim como analisamos, também percebemos tensões no âmbito dos novos usos que foram 

lançados sobre os espaços públicos da capital, tendo em vista que a “cidade civilizada” que os grupos 

dirigentes almejavam no plano material e imaterial via-se ameaçada por um crescente público que 

                                                           
411 COISAS da terra. A Republica, Natal, 30 out. 1913. 
412 SCHVARZMAN, 2005.  
413 COISAS da terra. A Republica, Natal, 30 out. 1913.  
414 MARINHO, 2011, p.87.  
415 Ibid., p.86.  
416 ARRAIS, 1998, p.1.  
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“fazia um azucrim dos diabos” e, na visão dos membros das camadas altas urbanas, materializava 

vícios que precisavam ser combatidos417.    
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REVISTAS DO IHGRN: ESTUDOS INICIAIS SOBRE A PRODUÇÃO 

HISTORIOGRÁFICA POR INTELECTUAIS (1903-1904) 

 

Patrícia da Silva Azevedo418 

 

RESUMO 

Analisa como os intelectuais vinculados ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte (IHGRN) produziram o conhecimento histórico regional nos textos publicados nos 

primeiros dois anos da Revista do IHGRN, entre 1903 e 1904. Esse estudo parte da constatação 

que este periódico foi meio fortalecedor da História do Rio Grande do Norte, uma história 

oficial e ligada ao lugar de abrigo da memória potiguar; da  necessidade de realizar balanços 

historiográficos, como corroboram os estudos de Denise Monteiro; da consideração do uso das 

revistas como fonte, tendo em vista a escassez de trabalhos que à utilizam como principal objeto 

de pesquisa, excetuando-se o trabalho de Wadna Azevedo; e da inexistência de estudos 

acadêmicos locais, enfocando, diretamente as Revistas. Adotou a noção da operação 

historiográfica, de Michel de Certeau, como referencial teórico para a análise dos quatro 

primeiros volumes do periódico (1903-1904), observando a forma de escrita nas publicações, 

as fontes e os métodos utilizados na produção histórica. Referente às técnicas metodológicas, a 

pesquisa tomou como premissas a sondagem, seleção e fichamento das fontes mencionadas. 

Afim de traçar um perfil dos artigos publicados na revista, verificou, com a análise, que nas 

publicações dos sócios, intelectuais vinculados ao IHGRN, existem temáticas mais citadas 

ligadas a aspectos políticos e territoriais, enquanto temas sociais, são escassos nos periódicos 

estudados, cristalizando o lugar da “casa de memória regional” com temas oficiais que 

determinam a escrita. Diante da necessidade de renovação no desenvolvimento das pesquisas e 

do ensino sobre a História do Rio Grande do Norte, analisar fontes que “perpetuam” um saber 

oficial é buscar promover uma autorreflexão da escrita da história regional, conduzindo a novos 

olhares sobre a fonte histórica.  

                                                           
418 Discente do Curso de História (Licenciatura), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), Campus de Caicó. E-mail: 
patriciaodeveza@gmail.com. O trabalho ora apresentado integra a avaliação do componente curricular 
Laboratório de História – 2017.2, ministrado pelo Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo, do 
Departamento de História do CERES-UFRN 
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Palavras-chave: Historiografia regional; Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte; Revistas de História.  

ABSTRACT 

It analyzes how the intellectuals linked to the Historical and Geographical Institute of Rio 

Grande do Norte (IHGRN) produced the regional historical knowledge in the texts published 

in the first two years of the IHGRN Review, between 1903 and 1904. This study is based on 

the fact that this journal was a medium strengthening of the History of Rio Grande do Norte, 

an official history and linked to the place of shelter of the potiguar memory; the need to make 

historiographical balances, as corroborated by the studies of Denise Monteiro; of the 

consideration of the use of journals as a source, due to the scarcity of works that use it as the 

main object of research, except for the work of  Wadna Azevedo; and the lack of local academic 

studies, focusing directly on the journals. He adopted the notion of the historiographical 

operation of Michel de Certeau as a theoretical reference for the analysis of the first four 

volumes of the periodical (1903-1904), observing the form of writing in the publications, 

sources and methods used in historical production. Regarding the methodological techniques, 

the research took as prerequisites the probing, selection and registration of the mentioned 

sources. In order to draw a profile of the articles published in the journal, it was verified that in 

the publications of the members, intellectuals linked to the IHGRN, there are more topics 

related to political and territorial aspects, as social themes, are scarce in the periodicals studied, 

crystallizing the place of the "house of regional memory" with official themes that determine 

writing. In the face of the need for renewal in the development of research and teaching on the 

history of Rio Grande do Norte, analyzing sources that "perpetuate" an official knowledge is to 

seek to promote a self-reflection of the writing of regional history, leading to new looks on the 

historical source. 

Keywords: Regional historiography. Historical and Geographical Institute of Rio Grande do 

Norte. History magazines 
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar na História do Rio Grande do Norte é retomar uma discussão acerca da 

própria História do Brasil e como ela foi construída, tendo como principal instrumento de 

idealização o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), fundado no ano de 1838 no 

Rio de Janeiro. O IHGB estava ligado diretamente ao imperador, principal financiador do órgão 

durante a maior parte do século XIX. Os estudos sobre a escrita da história no Brasil relacionam 

a questão histórica e a construção da identidade nacional ao IHGB. Manoel Salgado Guimarães 

discute essa relação e analisa esse processo em âmbito nacional. Nas palavras de Januário da 

Cunha Barbosa419, o IHGB, se alinhava em um processo de desenvolvimento da “História e da 

Nacionalidade Brasileira”,  

Para o IHGB o papel de coordenador dessa atividade de escrita da história 

nacional, através de um trabalho de administração do passado que não apenas 

regulasse a coleta de fontes indispensáveis para a sua escrita mas também 

definisse a agenda dos temas considerados centrais para essa mesma tarefa. 

(GUIMARÃES, 2007, p.25) 

Para Guimarães, os textos de fundação expressam a missão que o instituto tem, 

através da escolha de uma agenda de temas escrever uma história para a nação, este lugar – 

enquanto local de produção de saber e de poder histórico – desenvolveu uma narrativa que se 

propôs a formar a identidade nacional, a escrita de sua História. O Instituto, como meio 

regulador, definiu as formas e os métodos, as fontes e como a história deveria ser contada, e 

seguindo esse modelo diversos institutos regionais se espalharam pelo país, assumindo a função 

de “casa de memória regional”, e mantendo esse projeto nacional no ano de 1902, tardiamente, 

foi fundando o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Como está descrito 

nas páginas iniciais da Revista do instituto, 

Foi na certeza, portanto da necessidade de uma instituição entre nós que não 

deixasse perderem se, no pó de velhos archivos descurados, documentos 

valiosos da história da pátria, e especialmente do Rio Grande do Norte, que 

possam servir de base e fornecer elemento seguro ao futuro historiador; foi 

nessa certeza, sim, que um grupo de homens que se não desinteressam das 

coisas do espírito conseguiu fundar nesta Capital, em 29 de março de 1902, o 

Instituto Histórico e Geographico  do Rio Grande do Norte [...]. (REVISTA 

DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 1903, p. 5). 

Esse trabalho volta-se inicialmente para o mapeamento das Revistas do IHGRN, 

usando como técnicas metodológicas a sondagem, leitura prévias, fichamento e transcrição das 

                                                           
419 Secretário perpétuo e um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.  
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fontes. O objetivo é investigar na Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte, o uso das fontes e dos métodos para a produção sobre a história da região norte-rio-

grandense, analisando os artigos publicados nas primeiras edições, entre 1903-1904. 

Obedecendo critérios temáticos, afim de traçar um perfil das publicações dos sócios, 

intelectuais, ligados ao instituto, para buscar responder quais temas eram recorrentes e citados 

nas revistas e se haviam temas que eram minimizados, assim, ao investigar o uso das fontes e 

dos métodos para as publicações, busca-se perceber como essa história se escreve e se perpetua 

como oficial na escrita histórica, por intelectuais do IHGRN.  

O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (doravante IHGRN), 

era formado por intelectuais e políticos420 desde a sua primeira diretoria, composta por Olympio 

Manuel do Santos Vital (Presidente), Governador Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão 

(Vice-presidente), Francisco Pinto de Abreu (1º Secretário), Luiz Fernandes (2º Secretário), 

Francisco de Salles de Meira e Sá (Orador) e Veríssimo Toledo (Tesoureiro), além dos sócios-

fundadores como Vicente Simões Pereira de Lemos, Augusto Tavares de Lyra, Antônio de 

Mello e Souza, Manuel Dantas, Henrique Castriciano de Souza, Pedro Velho de Albuquerque 

Maranhão, Joaquim Ferreira Chaves, Eloy de Souza.  

O instituto tinha a função de reunir, arquivar e manejar as fontes para o seu 

manuseio, e seguindo o modelo do IHGB, disponibilizavam o conhecimento produzido 

publicando nas páginas da Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, 

nelas era possível encontrar a história e geografia do estado421 e do Brasil, assim como os fatos 

sobre a vida, desde a absorção das terras até o contato com os primeiros povoadores.  

A Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (RIHGRN) 

foi desenvolvida simultaneamente à fundação da instituição (1902), tendo seu primeiro número 

lançado em 1903 e o último em 2017, edição que comemora o centenário de Manuel Dantas, se 

perpetuando, e atuando como lugar de memória da história regional e nacional, saber que 

durante muito tempo se pontua como história oficial. Cabia, ao IHGRN a função de edição das 

revistas, e por isso, o órgão acabou por liderar e perpetuar o conhecimento regional potiguar. 

No desenvolvimento do campo da historiografia norte-rio-grandense, estudos como 

os de Denise Mattos Monteiro422 (2004), Marlene da Silva Mariz 423(2004) apontam para a 

                                                           
420 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFIO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1903, p. 10. 
421 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFIO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1903, p. 5. 
422MONTEIRO, Denise Mattos. Balanço da Historiografia Norte-Rio-Grandense. Natal, 2004, Pp. 51-
54. 
423MARIZ, Marlene da Silva. Balanço da Historiografia Norte-Rio-Grandense. Natal, 2004, Pp. 59-61. 
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necessidade do desenvolvimento de pesquisas que lancem novos olhares para a escrita da 

história do Rio Grande do Norte, afim de perceber como era produzido a história regional e 

traçar paralelos entre a pesquisa e o ensino visando entender o conhecimento produzido e 

repassado percebendo como esse saber ainda se coloca “cristalizado”424 sobre tantos temas e 

fatos, a dar ares de manutenção de uma história oficial, que está mais vinculada aos 

acontecimentos políticos. Segundo, Denise Mattos Monteiro (2004), a realização de pesquisas 

de cunho historiográfico, promovem a elevação de novos problemas históricos, o surgimento 

de novas fontes e questões, e por isso, balanços devem ser realizados, para que novas visões 

debruçadas sobre a historiografia do Rio Grande do Norte possam vir à tona.  

Nesse sentido, a realização dessa pesquisa pretende seguir um caminho ainda pouco 

utilizado em relação a fonte, enfocando a Revista do IHGRN como principal fonte de pesquisa 

ao mesmo tempo que esta será o objeto, e não apenas como uma referência, um trabalho ainda 

não realizado na produção local, pontuado, a nível regional, a produção acadêmica de Wadna 

Lira de Azevedo425 (2005) que faz uso das revistas do IHGRN analisando a produção 

historiográfica do periódico de 1941 a 1947.  

Este trabalho se inclui dentro do campo da História da Historiografia, quando busca 

investigar o ambiente de produção e os meios que os membros utilizam para a escrita da 

História, dando ênfase aos escritos da História Regional, pretende fazer uso da abordagem da 

Operação Historiográfica, de Michel de Certeau, estabelecendo o “lugar” de onde “fala” o 

objeto, RIHGRN enquanto lugar de produção histórica que fala através da escrita dos seus 

membros, intelectuais que esboçam uma história potiguar através escrita cercada por 

subjetividades, segundo Michel de Certeau a escrita está ligada aos interesses de quem a produz,  

Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção sócio-

econômico, político e cultural. Implica um meio de elaboração que 

circunscrito por determinações próprias: una profissão liberal, um posto de 

observação ou de ensino, uma categoria de letrados, etc. Ela está, pois, 

submetida a imposições, ligada a privilégios, enraizada em uma 

particularidade. É em função deste lugar que se instauram os métodos, que se 

delineia uma topografia de interesses, que os documentos e as questões, que 

lhes serão propostas, se organizam. (CERTEAU, 2011, p. 56) 

                                                           
424TAKEYA, Denise Mattos. Caderno de História. Natal, 1994. Pp. 8-11.  
425 AZEVEDO, Wadna de Lira. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte uma visão 
historiográfica entre 1941 e 1947. Natal, 2011. 
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Pensando nesse “lugar” de produção em primeiro plano apresentamos a estrutura 

de organização da RIHGRN nos seus primeiros quatro números de circulação (1903-1904), 

seguida de uma análise inicial sobre os dados coletados.  

* * * 

A RIHGRN tinha a missão de expor a sociedade norte-rio-grandense todos os 

assuntos ligados a história e a geografia, dessa forma, não só os acontecimentos eram 

priorizados na escrita, mas também o espaço onde esses fatos se davam, assim, localizar esses 

eventos dentro do território potiguar legitimava uma história regional.  

A RIHGRN circulava com duas publicações anuais, sendo uma a cada semestre, 

que formava uma edição constante, suas publicações são compostas de atas das sessões – que 

ocorriam quinzenalmente nos domingos –, discursos do presidente, do orador, relatórios do 

secretário, as memórias e os documentos relacionados a História e a Geografia do estado, além 

de publicações sobre a história do Rio Grande do Norte em qualquer outra parte do país ou do 

mundo.  

Nas edições analisadas aparecem as publicações do estatuto de instalação, atas de 

sessões ordinárias e extraordinárias – publicadas em forma de resumo –, republicação de 

documento histórico (livro), artigos de memórias, questionários – com respostas sobre os 

limites do estado –, epilogo sobre o volume II (1903), e discursos de sessões comemorativas, 

além de notas de pesar e biográfica sobre o falecimento de membros e nomes importantes para 

o IHGRN e uma nota sobre a geologia do estado. 

As atas aparecem em grande número, tratam sobre o desenvolvimento das sessões 

– reuniões –, em forma de resumo para manter os leitores informados sobre o que o IHGRN 

propunha a cada novo encontro. O epilogo faz uma correção e seu teor é sobre a questão dos 

limites, que será abordada mais adiante.  

A republicação de documento em forma de texto está disposta no primeiro número 

da Revista (1903) e narra sobre a chegada “colonizadores” no estado, o início da povoação e os 

primeiros contatos com os indígenas até a construção do Forte dos Reis Magos e 

desenvolvimento das primeiras povoações, esse texto tem a autoria do Frei Vicente do Salvador 

e está escrita na História do Brasil publicado no ano de 1627.  

Em relação ao texto do Frei Vicente do Salvador uma introdução é realizada, pelo 

comentário é possível identificar características que apontam para uma valorização da produção 

já existente. Como lugar que guarda e protege o patrimônio da história e da memória, buscava-

se, através da exposição dos textos antigos, indicar a importância do IHGRN que além de 



594 
 

manter sob seus cuidados as diversas fontes, manipulava-as para que não se perdessem, um 

exemplo disso eram as publicações na própria revista do instituto. Sobre o texto de Frei Vicente 

a revista comenta “e, como a história não se inventa; é o que julgamos mais acertado transcrever 

para aqui, fielmente” os trechos que versam sobre a “conquista” das terras do Rio Grande, que 

segue alinhada com a história de grandes personalidades como Manoel Mascarenhas e Feliciano 

Coelho de Carvalho.   

 Seguindo esse caminho, de enaltecer os grandes homens, citamos os discursos da 

sessão solene em homenagem aos cem anos de nascimento de Duque de Caxias presentes na 

RIHGRN,  

Grande benemérito da pátria! É por demais justa a homenagem que ora te 

rendemos, os tributos de admiração consagrada á tua memoria, a aphoteose 

que fazem todos os Estados da União proclamando em uníssono tua glória e 

teu renome. (REVISTA DO IHGRN, 1903, p.79) 

A exaltação do herói nacional, que está documentada para que aja uma lembrança 

permanente dos feitos de Caxias, demonstra um alinhamento com a formulação de uma história 

para a nação proposta no IHGB.  

Dando continuidade aos dados coletados na RIHGRN nos deparamos com a 

temática que está presente nos volumes, aqui citada como questionário, a mais citada e que 

demanda de um grande destaque nas publicações, com inúmeros documentos que alicerçam, 

“Questões de limites entre o Rio Grande do Norte e o Ceará”.  

As questões dos limites geográficos tomam importância primordial nos primeiros 

anos de publicação, e não só neles, em luta contínua com o estado do Ceará políticos e 

intelectuais buscavam, através da comprovação documental histórica, impor a conquista e o 

domínio desse território, tratados, cartas régias, laudos, ofícios, e escritos aparecem com grande 

assiduidade afim de estabelecer os limites entre as terras que ia da ribeira do Apody e do 

Jaguaribe, com o objetivo maior de que o Rio Grande do Norte não perdesse território para o 

Ceará.  

No que compete a essa temática nos faz importante mencionar o trabalho acadêmico 

de Saul Estevam Fernandes (2012)426, que traz uma análise documental acerca dos limites, entre 

as fontes usadas no trabalho Fernandes se encontra a RIHGRN, para compreender como essa 

disputa política ganha destaque e marca a formação da identidade e do espaço potiguar.  

                                                           
426 FERNANDES, Saul Estevam. O (in)imaginável elefante mal-ajambrado: a questão de limites entre 
o Ceará e o Rio Grande do Norte e o exame da formação espacial e identitária norte-rio-grandense na 
Primeira República. 2012. 154 f. Dissertação (Mestrado em História e Espaços) - Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 
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As disputas que aparecem nas revistas através das questões dos limites se davam 

por meio intelectual, nas publicações nomes como os de Augusto Tavares de Lyra, Francisco 

Salles Meira e Sá, Padre Antônio Vieira e Antônio Coelho Rodrigues aparecem em defesa do 

território norte-rio-grandense.  

Sobre os artigos de memória nos debruçaremos estes aparentam tramar os 

documentos oficiais, aqueles que estavam ligados as instituições, com narrativas autorais, aqui 

traremos seguindo a ordem de publicação: “Limites do Rio grande do Norte e Ceará – synthese 

histórica – da conquista”, este artigo faz um epítome acerca dos acontecimentos desde a 

chegadas dos conquistadores, a colonização, a relação com os estados circunvizinhos e a 

geografia do estado, para novamente apresentar documentos que comprovem a questão dos 

limites e que a “vitória” desse espaço seja potiguar.  

“Capitães-mores e governadores da capitania do Rio Grande do Norte –  capitães-

mores – Jeronymo de Albuquerque Maranhão (1598-1607)” apresenta um relato para esclarecer 

e afirmar quem teria sido o “primeiro” capitão-mor e fundador da cidade de Natal, aquele que 

teria traz a paz com os petyguares, por isso deveria ser reconhecido e enaltecido por seus feitos. 

O artigo vem assinado por Luís M. Fernandes Sobrinho primeiro secretário do IHGRN, no ano 

social de 1904 a 1905. Pelo título do artigo se lança a hipótese que mais publicações como essas 

seriam realizadas ao passar dos anos, criava-se uma sequência do tema em virtude dos heróis 

capitães-mores.  

Em mais uma disputa o IHGRN através da RIHGRN trazia os “Índios celebres do 

Rio Grande do Norte – D. Antonio Philippe Camarão” que contava, em texto mais denso 

dividido em três partes, a vida de Philippe Camarão que de índio bárbaro tornou-se fidalgo e 

cavalheiro. Tinha o intuito de confrontar, responder e comprovar, ao Instituto Archeologico e 

Geographico Pernambucano, na pessoa do dr. Francisco Augusto Pereira da Costa, que 

Camarão é filho do Rio Grande do Norte. Divididas em três partes “Poty – O selvagem”, 

“Antonio Camarão – O catechumeno”, “D. Antonio Philippe Camarão – O heroe” compõem o 

artigo. O texto apresenta fontes históricas, e estas, servem para dar veracidade aos argumentos 

propostos pelo IHGRN.  

* * * 

Dos temas abordados na RIHGRN as questões dos limites nos chamam atenção, 

desde a primeira edição este tema aparece e se torna reincidente, mostrando claramente que um 

dos objetivos da valorosa sequência de matérias é consolidar, por meio da comprovação 

documental, o território norte-rio-grandense, por ter de posse uma diversidade de arquivos a 
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“casa de memória” potiguar procurava nestes a “verdade” histórica que dá razão aos seus 

impasses.  

Com investigação documental local e com a possibilidade de dialogar com outros 

institutos e requerer arquivos, as questões que ameaçavam a construção de uma história sólida 

eram trazidas as claras nas documentações oficiais e publicadas nas revistas. Ocorre de maneira 

semelhante os escritos sobre Jeronymo de Albuquerque & Maranhão e Philippe Camarão que 

buscavam comprovar a presença e atos heroicos desses homens, e principalmente, afirmar que 

são naturais das terras potiguares.  

Fundamentados na operação historiográfica, de Michel de Certeau, fazemos uso das 

reflexões que envolvem os interesses na concepção da escrita da história, a RIHGRN enquanto 

um lugar de produção está cercada de interesses, refletir sobre estes e pensar que cada escolha 

faz parte de uma trama que produz a história regional, ou porque não dizermos local, já que nos 

escritos analisados o recorte espacial que aparecesse com mais frequência é a cidade de Natal, 

logo, pode-se considerar que os demais espaços que compõe o estado são deixados a parte dos 

primeiros momentos da história potiguar.  

Para Monteiro (2004), esse período histórico onde a cultura do IHGRN domina o 

cenário da escrita regional se denomina de clássico. As escolhas se tornam mais centralizadas 

para a capital do estado, e os escritos da RIHGRN nos dizem que os documentos que são de 

posse do instituto carregam consigo uma verdade histórica  

[...] nesses estudos vamos beber a verdade nas fontes brumosas dos primitivos 

tempos da história, e ahi muitas vezes ella nos escapa á falta de absoluta de 

dados certos e que nos guiem o espirito em suas investigações. Então, só um 

procedimento deve ter o historiador ou chronista imparcial e desapaixonado: 

estudar os factos a luz da razão e descobrir neles a verdade conforme os 

princípios da verdadeira critica histórica. (REVISTA DO IHGRN, 1904, 

p.141) 

Cabe ao documento trazer a verdade, e quando este não puder responder, compete 

a quem escreve a busca pela verdade por meio da razão. 

Quando relacionamos a escrita de uma história para a nação, objetivo do IHGB, 

com a escrita da história regional encontramos pontos importantes, o trabalho com o manuseio 

das fontes afim de que estas tragam informações que possam ser usadas na formação da 

identidade.  

A escolha das fontes que seriam transcritas e usadas nas revistas ficava sobre a 

tutela de uma comissão427, a esta comissão ficava a incumbência de decidir o que deveria ou 

                                                           
427 Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, Natal, v. 01. P.18  
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não ser restaurado no arquivo do IHGRN, selecionar os artigos a serem publicados de acordo 

com a sua importância. 

 Ao que compete as técnicas metodológicas percebemos a aplicação da sondagem, 

seleção, investigação, onde buscam a verdade, e publicação das fontes que em alguns casos 

vinham acompanhados de reflexões filosóficas com viés mais descritivo que analítico.  

Nas páginas da RIHGRN as escolhas realizadas para a concepção da história estão 

relacionadas aos grandes heróis, uma história com teor biográfico, que precisam ser 

reconhecidos e reverenciados por seus feitos, com as seleções realizadas havia uma finalidade 

em comum trazer a memória com o intuito de celebrar a lembrança e de mantê-la viva no 

presente. Através da escrita nas revistas, os intelectuais, conseguiam rememorar os seus fatos 

importantes e que por isso deveriam ser levados ao conhecimento da sociedade, não só da 

época, estando escrito ultrapassariam os tempos, pois, o instituto manteria em arquivo as 

produções do passado e do presente.  

 

Considerações finais 

 

Neste breve artigo procurou-se investigar como se dava a escrita da história norte-

rio-grandense através da análise dos textos publicados Revistas do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte (1903-1904). Os dois anos de publicações aqui analisados 

nos permitem traçar algumas características dessa escrita, nos levando a perceber quais os temas 

eram de maiores interesses dos intelectuais, pensando o desenvolvimento de uma produção 

institucionalizada. E para isso, apenas a instalação do IHGRN não seria suficiente para fazer 

com que a história do regional viesse à tona, manter os arquivos em posse dos intelectuais 

guardados e protegidos na “casa da memória” norte-rio-grandense não faria com que a história 

fosse realizada para isso torna-se essencial o papel da RIHGRN como lugar de produção e 

disseminação da memória já produzida sobre o estado. Quando efetivada a produção através da 

RIHGRN as fontes selecionadas, deixavam de ser apenas arquivos, e após o processo de 

investigação e seleção, ganhavam “vida” através da escrita no periódico. Em muitos casos, a 

escrita nas páginas da RIHGRN buscava “resgatar” dados da memória regional que estavam 

sobre posses de outros estados. Com o desenvolvimento de uma produção própria os 

intelectuais tornavam possível uma escrita sobre a história regional realizadas pelas pessoas da 

própria terra (nascidos ou residentes), e por conseguinte efetivar um projeto de construção da 

identidade. Esse estudo é apenas inicial, deixando em aberto caminhos para uma pesquisa mais 
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abrangente onde seja possível estender o recorte temporal e com isso uma maior estudo da 

produção historiográfica nas páginas da RIHGRN.   
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