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SIMPÓSIO TEMÁTICO I 
 

História das mulheres & as mulheres na história: novos olhares, diálogos 
e perspectivas 
Coordenação: 

Genilson de Azevedo Farias - Doutorando - UFRN  
Maiara Juliana Gonçalves Silva - Mestre – IFRN 

 
 

Sessão I – 27/07/2016 

O TERROR DO “CARITÓ”: UMA BREVE HISTÓRIA DAS SOLTEIRONAS 
BRASILEIRAS NO SÉCULO XIX 

Samara Karoline Dantas Costa1 

“Vitalina”, “moça velha”, “balzaquiana”, “titia”. Certamente estas são algumas 

palavras que se fizeram presente em um passado recente do cotidiano brasileiro, 

tornando-se comum a muitas de nossas bisavós, avós, e até, de nossas mães. Estas 

palavras, na verdade, eram adjetivos carinhosos usados para qualificar mulheres, que 

pelas mais diversas razões, não casavam. A “solteirona”, uma mulher que já estava 

velha para o casamento, deixava os anos “dourados” de sua mocidade passar e não 

cumpria a sua missão de “arranjar” um marido e, em virtude disso, encontrava-se no 

tão temível “caritó”.  

                                                           
1Aluna da graduação em Licenciatura em História, UFRN (samarakaroline2@hotmail.com). 
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Atualmente, uma mulher em nossa sociedade não encontra grandes 

entraves para se colocar no espaço público (em alguns setores) e ter certos 

comportamentos que antes poderiam se quer serem cogitados, como andar 

desacompanhadas pelas ruas. Isso, obviamente, se compararmos o momento presente 

com o século XIX e o início do século XX, por exemplo. Muitos dos direitos que vemos 

hoje são frutos da luta do movimento feminista, principalmente, da segunda onda do 

movimento na década de 1960. No entanto, nem sempre a mulher foi considerada um 

ser “independente”, capaz de cuidar de si mesma e de responder pelos seus atos, pois 

se acreditava em sua fragilidade natural e, por isso, era preciso que fosse vigiada e 

tutelada por alguém socialmente responsável, que era encontrado na figura do homem. 

Assim, a mulher passava dos cuidados de seu pai para os cuidados de seu marido, já 

que o casamento era o destino certo de todas as mulheres, ou pelo menos, deveria 

ser.  

Uma mulher que não se casava era uma criatura que desviava das regras 

estabelecidas e que não cumpria o seu papel social. Ela desafiava o poder dominante 

(o masculino), já que, como afirmava Michel Foucault “[...] nas relações humanas, há 

todo um conjunto de relações de poder que podem ser exercidas entre indivíduos, no 

seio de uma família, em uma relação pedagógica, no corpo político.” 2 Desta forma, 

uma mulher que permanecesse solteira “desautorizava” o seu responsável e se 

colocava contra a sua própria natureza, uma vez, que o não casamento era entendido 

como a não realização da maternidade. Além do mais, a mulher, que era tida como um 

                                                           
2FOUCAULT, Michel; MOTTA, Manoel Barros da (Org.). Michel Foucault: Ética, Sexualidade e 
Política. 1. Ed. São Paulo: Forense Universitária, 2004, p. 266. 
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ser inferior ao homem, era classificada de acordo com o seu estado civil, estando a 

casada melhor colocada e a solteira no “substrato” dessa escala. Ela não era mãe e 

esposa, condições essenciais para se fazer existir como uma verdadeira mulher.  

Solteirona, o que é? 

Mas afinal, quem exatamente eram as “moças velhas”? A partir de quando 

elas passaram a existir? Sempre foram indivíduos estigmatizados? Estas são apenas 

alguns dos questionamentos que moveram o presente trabalho e que serviram de base 

no processo de problematização acerca das brasileiras solteiras no século XIX. 

Tentando sanar algumas dessas perguntas, a pesquisadora Claudia Fonseca, define “a 

solteira em função de sua reputação – é aquela mulher que aparentemente nunca se 

casou, nunca teve filhos e nunca viveu maritalmente com um homem” 3. A historiadora 

Cláudia de Jesus Maia em sua tese de doutorado, define as solteironas que aparecem 

na historiografia como “[...] mulheres que alcançaram a idade dos 35 anos, pelos 

menos, sem se casarem.” 4 Assim, perceba que em ambas as definições, a solteirona 

é aquela que, considerada de “idade” para conseguir um casamento, ou, um “bom” 

casamento, não manteve/conseguiu um matrimônio. Entretanto, ela vai além dessa 

definição e classifica as “titias” em três tipos que são mais ou menos toleráveis de 

                                                           
3FONSECA, Claudia. Solteironas de fino trato: reflexões em torno do não-casamento entre pequeno-
burguesas franceses do início do século. Revista Brasileira de História, São Paulo, V. 9, n. 18, ago. 
89/ set. 89, p. 104.  
 
4MAIA, Cláudia de Jesus. A invenção da solteirona: conjugalidade moderna e terror moral – Minas 
Gerais (1890 – 1948). 2007. Tese (Doutorado em História), Universidade de Brasília. Programa de 
Pós-Graduação em História, p. 45. 
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acordo com as suas utilidades para as famílias, podendo ser: solteirona estrutural, 

celibatárias, vistas como inúteis e dependentes; solteirona independente, celibatárias 

autônomas e que têm uma profissão; e solteirona reabilitada, que se dedicava às causas 

sociais, cuidava dos sobrinhos e não necessitavam da ajuda financeira dos outros 

parentes.  

Onde e como surgiu?  

Ainda fazendo alusão ao mesmo trabalho de Cláudia de Jesus Maia, a 

primeira vez que o termo “solteirona” apareceu no Ocidente foi em escritos do século 

XVII, estando intimamente ligado ao desenvolvimento do capitalismo a formação de seu 

estereótipo ruim. Na Inglaterra, a edição inaugural do jornal The Spinster em 1719, 

palavra que ficou conhecida por designar as “solteironas”, foi um dos grandes 

responsáveis pelo status decadente dessas mulheres no país. Fator agravado com o 

desenvolvimento da manufatura têxtil no século XVIII, fazendo com que a importância 

doméstica e econômica das mulheres decaísse, o que tornou as não casadas 

dependentes. Nos Estados Unidos, ocorreu um processo semelhante a partir do século 

XVIII, quando a palavra “Spinster” também passou a ser usada para o mesmo fim. Já 

na França, a construção da “solteirona” se deu por meio da “Vieille File” (filha velha) 

com o aparecimento dos primeiros grandes dicionários no século XVII. Ademais, as 

transformações do século XIX são apontadas como decisivas para a má formação 

imagética das francesas solteiras, que foram forçadas a participar de modo mais direto 

no mercado de trabalho devido à influência dos processos de urbanização e 
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industrialização, precisando garantir o próprio sustento inserindo-se num espaço que 

antes era apenas reservado aos homens. 

É importante termos em mente, que, em grande medida, essa depreciação 

das solteiras se dava pelas mudanças de valores das sociedades. Era uma época em 

que se estava deixando uma organização rural para uma capitalista e industrial 

estruturada em outra lógica, mais precisamente, na lógica da classe que se tornava 

mais poderosa, a classe burguesa. Assim, a mulher que ficava no espaço “apropriado” 

para ela, o doméstico, começava a perder sua importância nas contribuições 

econômicas. Não se casar significava não possuir sua própria casa e passar a depender 

dos pais, ou seja, um peso para a família. Quando acontecia de se aventurar no mundo 

do trabalho, não só encontrava suas possibilidades limitadas, como também, corria o 

risco de ser masculinizada e de ser vista como uma “mulher da vida” (prostituta) por 

transitar em espaços públicos, não adequados a uma moça respeitável e “de família”. 

Voltando a atenção para o Brasil, é somente no final do século XIX que o 

termo “solteirona” apareceu como algo depreciativo. Antes desse período, não havia 

grandes problemas em tal situação. A partir da instauração da República, os setores 

mais altos da sociedade começam a se esforçar para disseminar o padrão burguês de 

matrimônio. A maior parte dos brasileiros encontrava-se fora desse tipo de organização 

e também destoava da moral católica, já que “desde o período colonial, o que se nota, 

entretanto, é que havia uma certa resistência por parte da população em se casar, 

preferindo viver em concubinato.”5 Seja por motivos financeiros, tendo em vista que a 

                                                           
5SAMARA, Eni de Mesquita. A família brasileira. 3. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 41. 
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realização da cerimônia tinha altos custos, ou pela dificuldade em se encontrar um 

pretendente a “altura” para oficializar a união, notadamente, nas classes mais altas, pois 

era levado em consideração a cor e os grupos sociais dos indivíduos. Além de que, 

somava-se a isso, a escassez de mulheres brancas (consideradas ideais para o 

casamento), motivando os colonos a pedirem a metrópole o envio de mulheres (órfãs 

e degeneradas) para que fosse cumprido o objetivo de povoamento6.  

Esse pensamento também se deve ao início da difusão do modelo burguês 

de família, diferindo da concepção patriarcal defendida por Gilberto Freyre, pois entrava 

em evidência o modelo de família nuclear, formada por pais e filhos. Além disso, quando 

não se encontrava um pretendente adequado não existia apenas o concubinato como 

opção, mas também, o próprio celibato, a solteirice, como foi relatado por Maia7 sobre, 

Minas Gerais.  

Influência do dote 

O desaparecimento do dote também foi um ponto importante. Levando em 

consideração, que durante todo o período colonial até meados do século XIX. A sua 

utilização era fundamental para a realização de um casamento, obviamente, era uma 

condição determinante para os indivíduos da média e da alta sociedade, pois o dote, 

que geralmente constituía uma pequena fortuna, era o meio pelo qual o jovem casal 

recém-casado iria manter o antigo padrão de vida. O matrimônio era um negócio de 

                                                           
6Para mais informações, consultar: SILVA, Maria Beatriz Nizza. História da família no Brasil colonial. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 
7 Cláudia de Jesus Maia, Op. Cit.  
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família, em que as mulheres podiam atrair um bom pretendente com um bom dote, 

podendo, dependendo da origem de seu pretendente, ascender socialmente e, os 

homens, podiam ascender economicamente dependendo do acordo feito antes do 

casamento.  

Com a amplitude do individualismo e com o crescimento das profissões 

liberais, possibilitando sociedades fora da rede familiar, o casamento vai deixando de 

ser um meio para o homem se estabelecer e, vai tornando-se, cada vez mais, uma 

escolha pessoal. Sendo assim:  

o casamento passou a ser encarado muito menos como uma questão 

de bens e muito mais como um vínculo pessoal entre indivíduos, tendo 

no amor seu motivo preponderante. Como os bens já não constituíam 

o sine qua non do casamento, os jovens do Brasil passaram a poder, 

com maior freqüência, escolher seus cônjugues. No decorrer desse 

processo, diminuiu a autoridade dos pais sobre os filhos adultos, 

enquanto o poder do marido sobre a esposa pode ter aumentado.8 

Passou a circular a ideia do amor romântico como elemento primordial para se alcançar 

a plena felicidade matrimonial. Aliando a isso, a noção da mulher como um ser amável 

por natureza; que se tornou cada vez mais comum após o século XVIII, auxiliou a 

difundir esse pensamento. Contudo, o sentimentalismo que foi perpetuado atuou mais 

como um mecanismo de repressão feminina que “apesar de exaltar a igualdade e a 

liberdade dos amantes, o amor não deixa de ser um dispositivo que se edificou 

                                                           
8 NAZZARI, Muriel. O desaparecimento do dote: Mulheres, famílias e mudança social em São Paulo, 
Brasil, 1600 - 1900. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 211. 
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socialmente a partir da desigualdade estrutural dos lugares dos homens e das mulheres” 

9. 

Ademais, a capacidade do homem de sustentar sua futura esposa e, 

posteriormente, de prover sua prole, passou a ser de extrema importância nas 

considerações de uma possível união, bem como, a valorização da educação feminina, 

que desprovida de um dote, contava apenas com os seus atrativos físicos e intelectuais 

na hora da conquista, isto é, “a educação da mulher tornou-se um substituto do dote, 

melhorando seu valor no pacto matrimonial” 10. Mas, vale destacar, que essa educação 

era voltada para a formação de boas esposas e mães, já que elas eram as responsáveis 

pelo futuro da nação (as crianças). Além disso, também podemos apontar a abolição 

dos escravos, em 1888, como uma das causas dessa mudança de comportamento, 

uma vez, que as negras não estariam mais a disposição para servi-las, somando-se a 

isso, a adoção do ideal feminino burguês europeu, como o inglês e o francês, em que 

a mulher considerada perfeita era aquela bem dotada domesticamente e 

maternalmente. 

Trabalho 

Mas, voltando a questão do mercado de trabalho, “[...] as mulheres sempre 

trabalharam, mesmo que, em várias situações, seu labor não fosse tão evidente ao 

                                                           
9 LIPOVESTSKY, Gilles. A terceira mulher: Permanência e revolução do feminino. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. 
 
10 Muriel Nazzari, Op. Cit., p. 256. 
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confundir-se com os ofícios coletivos e familiares.” 11 As que não saiam do ambiente 

residencial, encontravam formas de ajudar na renda da família, seja no fabrico de doces 

para a comercialização, seja atuando como costureira, lavadeira, entre tantas outras 

atividades. É claro que, durante o século oitocentista, a imagem das moças que 

trabalhavam, principalmente, as que possuíam ocupações fora do lar, não eram bem 

vista, pois o emprego fazia com que as casadas se desleixassem de sua família e as 

solteiras desviassem de um futuro casamento, dado que, empregavam seu precioso 

tempo trabalhando e não fazendo páreo na disputa por um pretendente. Assim como, 

acreditava-se que o ambiente profissional poderia ser nocivo para as moças casadoiras 

e para as moças de “respeito”, visto que, ao conviverem com pessoas de todas as 

camadas sociais e com os indivíduos do outro sexo, corriam o risco de se desvirtuaram. 

Para Pierre Bourdieu, as dificuldades encontradas pelas mulheres em se 

colocar na comunidade, como no mundo do que trabalho, se dava pela construção da 

sociedade que, dominada pelos homens, perpetuava elementos coercivos à participação 

feminina. Apoiando-se em três pilares principais, em que a família possui papel de 

destaque, pois desde cedo, encarrega-se da segregação sexual do trabalho. A Igreja 

também contribuiu para essa realidade. Pois sempre esteve disposta a julgar o 

comportamento das mulheres e a condenar suas faltas. Por último, ele aponta a atuação 

                                                           
11 BORELLI, Andrea; MATOS, Maria Izilda. Espaço feminino no mercado produtivo. In: PINSKY, Carla 
Bassanezi (Org.); PEDRO, Joana Maria (Org.). Nova história das mulheres no Brasil. São Paulo: 
Contexto, 2012. P. 126 – 147. 
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do Estado, que reproduz as características do patriarcado, estendendo os seus limites 

do privado para o público.12 

Além disso, “Fazer carreira” é, de qualquer maneira, uma noção pouco 

feminina; para uma mulher, a ambição, sinal incongruente de virilidade, parece 

deslocada. Ela implica, em todo caso, em uma certa renúncia, sobretudo do 

casamento.”13 Por isso, a mulher trabalhadora, em grande medida, estava presente na 

figura da mulher celibatária, já que o exercício de algumas profissões não era adequado 

às senhoras casadas. Nesse espaço “hostil” a presença feminina, até sua postura era 

devidamente controlada, em que: 

As regularidades da ordem física e da ordem social impõem e 

inculcam as medidas que excluem as mulheres das tarefas mais 

nobres (conduzir a charrua, por exemplo), assinalando-lhes lugares 

inferiores (a parte baixa da estrada ou do talude), ensinando-lhes a 

postura correta do corpo (por exemplo, curvadas, com os braços 

fechados sobre o peito, diante de homens respeitáveis), atribuindo-

lhes tarefas penosas, baixas e mesquinhas (são elas que carregam o 

estrume, e, na colheita das azeitonas, são elas que as juntam no chão, 

com as crianças, enquanto os homens manejam a vara para fazê-las 

cair das árvores), enfim, em geral tirando partido, no sentido dos 

                                                           
12 Para mais informações, consultar: BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. 4. Ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
 
13 PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. São Paulo: EDUSC, 2005, p. 255. 
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pressupostos fundamentais, das diferenças biológicas que parecem 

assim estar à base das diferenças sociais.14 

Educação 

A educação dada às meninas também estava relacionada ao trabalho, que 

na época era voltada para o aprendizado dos bordados (preparação do enxoval), de 

uma língua, comumente, o francês, e do piano; sinal de refinamento. Sem esquecer-

se de mencionar, que as famílias não possuidoras de condições para educar suas filhas 

em casa, por meio de um tutor, as mandavam para as escolas católicas e para as 

escolas públicas ou, no caso das mais afortunadas, para escolas próprias às crianças 

da elite15. Ademais, uma mulher que quisesse seguir com os estudos encontrava 

grandes dificuldades. Para se ter uma ideia, Maria Augusta Generosa Estrela foi a 

primeira brasileira a conseguir o diploma universitário em 1882, porém, obteve o título 

de medica em uma universidade dos Estados Unidos. Apenas em 1879, com a Lei 

Leôncio de Carvalho, é que foi garantido às mulheres o direito de cursar o ensino 

superior em instituições brasileiras, norma essa, que possibilitou o diploma em medicina 

de Rita Lobato (1887) e o diploma em Direito para Mirtes de Campo (1889), que só 

chegou a conquistar seu registro na OAB em 1905. Ambas, pioneiras em suas áreas16.  

                                                           
14 Pierre Bourdieu, Op. Cit., p. 34.  
 
15 AREND, Silvia Fávero. Trabalho, escola e lazer. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.); PEDRO, Joana 
Maria (Org.). Nova história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. P. 65 – 83. 
16 BORELLI, Andrea; MATOS, Maria Izilda. Espaço feminino no mercado produtivo. In: PINSKY, Carla 
Bassanezi (Org.); PEDRO, Joana Maria (Org.), Op. Cit., p. 136. 
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Com base nesse parâmetro, podemos chegar à conclusão de que as 

mulheres que permaneciam vivendo na solteirice encontravam grandes problemas para 

serem respeitadas. Elas eram indivíduos “sem filhos, sem família, sem posteridade, sem 

propriedade, sem referências, o celibatário faz ranger os mecanismos da nova moral 

burguesa” 17. Deste modo, elas se distanciavam do que era idealizado para uma mulher, 

a medida em que, frequentemente, tinham um maior nível de instrução. Prova disso, é 

que boa parte das solteironas trabalhavam como professoras ou, como no caso de 

diversas estrangeiras que vieram para o país, atuavam como governantas auxiliando 

na educação de crianças. Numa época em que a honra e a integridade da família 

estavam depositadas nas mulheres, sair do comum, isto é, dar margem para dúvidas e 

comentários, poderia ser extremamente danoso ao futuro. 

Reflexões acerca da solteirice 

Uma solteirona independente financeiramente não precisava se submeter 

ao jugo de seus familiares para realizar os seus desejos, pelo menos, no plano material, 

podendo até chegar a contribuir com o orçamento de sua casa, determinando certo 

poder e liberdade que outras mulheres normalmente não teriam. Elas demonstravam 

que podiam “existir” sem a presença de um homem ao seu lado. Podiam ser chefes de 

família, ser mães, mesmo solteiras. Como é possível exemplificar nos escritos do 

viajante alemão, Carl Schelichthorst, de 1826: “A filha, solteira, tinha um amigo tropeiro, 

que andava com sua tropa de mulas por Minas Gerais e vivia com ela quando vinha ao 

                                                           
17 ADLER, Laure. Segredos de alcova. Lisboa: Terramar, 1983, p. 16. 
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Rio de Janeiro. Uma encantadora menina nascera dessa união” 18, ou seja, era uma 

união ilícita, que transgredia os princípios sociais e religiosos.  

Num momento que aceitava que o comportamento da mulher determinaria 

o seu futuro, que ela deveria manter “a virgindade até o casamento e depois de casada 

é fiel ao marido. Filha obediente, esposa submissa, mãe dedicada, é temente a Deus, 

virtuosa e recatada. E não faz nada que comprometa essa reputação” 19. Entretanto, é 

importante ressaltar que, mesmo com a disseminação dos valores por todas as 

camadas, a coerção moral pesava mais para as mulheres de média e da alta sociedade, 

em virtude de sua função representativa20. 

 A celibatária era a petulante que disputava o espaço com os homens, que 

em grande media, não demonstrava receio e que poderia deter um poder impensável 

para uma mulher. Não possuía a imagem de amável e delicada. A solteirona era a “Eva 

eterna, a mulher desafia a ordem de Deus, a ordem do mundo”21, era um ser novo que 

amedrontava e ameaçava a ordem dominante e, que por isso, deveria ser repelida. No 

fim, o sexo feminino continuava a ser uma fonte de problemas que possuía uma 

capacidade desconhecida, principalmente, quando saía do julgo masculino. 

                                                           
18 LEITE, Míriam Moreira (Org.). A condição feminina no Rio de Janeiro século XIX: Antologia de 
textos de viajantes estrangeiros. São Paulo: Edusp, 1981, p. 58. 
 
19Carla Bassanezi Pinsky (Org.); Joana Maria Pedro (Org.). Op. Cit., P. 742. 
 
20 Para mais informações, consultar: PERROT, Michelle. Mulheres públicas. São Paulo: Unesp, 1998, 
p. 08. 
 
21Michelle Perrot, Op. Cit., p. 08. 
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É importante levar em consideração, que o                                                  

discurso acerca da figura das solteironas, era uma maneira de coagir as mulheres ao 

casamento e a práticas heterossexuais reprodutivas. Entretanto, a sua presença na 

sociedade: 

[...] expunha e evidenciava a situação de opressão da mulher casada 

e, ao mesmo tempo, desvelava a ameaça àquelas que se orientavam 

exclusivamente pelo casamento. Ao direcionar suas escolhas para 

outras vias que não aquelas da conjugalidade moderna, elas também 

criavam condições de possibilidades de uma existência mais 

autônoma e de escapar às armadilhas do casamento [...]22 

Após dois séculos terem se passado, as mulheres em nossa atual sociedade 

conseguiram um papel, que na época oitocentista seria inimaginável.  A conquista de 

vários espaços, mesmo que ainda com as suas limitações, foi uma batalha que vem 

sendo travada a cada dia. Agora, a mulher moderna é aquela que é multifuncional, que 

concilia casa, trabalho e escola. No entanto, ainda é visível a exigência social para que 

formem e constituam suas próprias famílias. Assim, em um primeiro momento, podemos 

pensar que esse estigma da solteirona já não existe mais. Todavia, se prestarmos mais 

atenção, a solteirona de hoje, não é a invejosa e recalcada, mas sim, aquela que se 

dedica a carreira e aos estudos. São todas aquelas, que na visão do outro, estão 

deixando os melhores anos (a juventude) passarem sem se tornarem verdadeiramente 

                                                           
22Cláudia de Jesus Maia, Op. Cit., p. 146. 
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felizes. Diante disso, só nos resta refletir, em que medida o estigma da solteirona 

realmente ficou no passado? 

Considerações Finais 

A solteirice sempre existiu na história da humanidade. Não era raro, nem 

anormal se deparar com homens e mulheres que ficavam sem par, sem uma companhia 

para a velhice. Contudo, o século XIX apresentou-se como um momento decisivo, no 

que diz respeito às mulheres, enquanto a formulação da figura da solteirona, 

apresentando essas criaturas como amarguradas e detentoras de um corpo doentio. 

As mudanças pela qual passava a sociedade, advindas da ascensão 

burguesa, do processo de industrialização e da crescente disseminação do 

individualismo, transformaram também os valores e o ideal de mulher perfeita. O 

casamento se colocava como o principal objetivo que deveria ser almejado por todas 

as jovens trazendo, consequentemente, a tão sonhada felicidade,  a realização na vida 

doméstica e na maternidade, ou seja, era o "happy end" em um mundo cor de rosa. 

No entanto, eram justamente essas mulheres celibatárias que ameaçavam 

a ordem social, uma vez, que provocariam a desordem, a diminuição da população e 

relações extraconjugais. Não eram apenas seres que desafiavam a dominação 

masculina na sociedade, ao trabalharam, se educarem e possuírem certa 

independência, mas eram criaturas que poderiam ser promíscuas e que espalhariam  a 

infelicidade com a sua amargura eterna. 

As solteironas do século XIX mostraram para as mulheres brasileiras que 

era possível ser realizada sem a necessidade de um casamento, mesmo que passando 
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por dificuldades, como a desvalorização das profissões que se tornaram "afeminadas". 

Elas deram passos importantes na busca pela liberdade das mulheres, exigindo que 

fossem vistas como protagonistas e, não mais, como figurantes. 
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MULHERES EM LUTA: TRAJETÓRIAS E CONTRAPOSIÇÕES DO 
MOVIMENTO FEMINISTA NA CIDADE DO NATAL A PARTIR DOS ANOS 
1980. 
 

Evelyne Rodrigues da Silva23 

Janaína Porto Sobreira24 

 
Introdução 
 
 

A Partir da década de 1960, com a aceleração da urbanização, os espaços 

públicos visíveis de atuação das mulheres se intensificaram. Os movimentos feministas 

que eclodiram em busca de novas conquistas – especialmente sexuais e reprodutivos, 

deram outro caráter de na compreensão da inserção das mulheres no campo 

historiográfico, este, por sua vez, entendendo o momento como oportuno para 

produções do meio acadêmico na emergência de uma História das Mulheres25. Mas 

não só isso. Tratava-se de compreender o dinamismo organizacional feminino que 

pleiteava representatividade e consequentemente melhorias em seus modos de vida.  

Não obstante disso, deve-se evidenciar que a busca pela legitimidade da 

categoria feminina no processo historiográfico não poderia deixar essa diversidade fora 

das novas perspectivas que a História formulava. Neste caso, podemos concluir que a 

produção de uma História das Mulheres foi importante na desconstrução da categoria 

                                                           
23 Graduanda em Bacharelado em História - UFRN. 
24 Graduanda em Bacharelado em História - UFRN. 
25 Entendemos que o estudo do Feminismo enquanto movimento pela busca de autonomia da mulher 
faz parte dessa nova categoria. Logo, nosso cuidado em não reduzir a área de estudos das mulheres 
ao tema abordado nesta pesquisa. 



 

 
31 

 

do sujeito universal masculino26 e as transformações realizadas pelos movimentos 

feministas fizeram parte disto, pois se colocava em evidência uma reflexão desse sujeito 

masculino. 

Ainda sobre o plano de fundo num contexto geral, a partir da década de 1960, 

o mundo propiciou uma série de acontecimentos políticos culminando em manifestações 

das mais diversas, tais como Guerra no Vietnã, segregação racial nos EUA, etc. Na 

América Latina, as ditaduras militares assolavam países como Chile (1973), Uruguai 

(1973), Argentina (1976) e Brasil, este último a partir de 1964. O impedimento do 

funcionamento democrático mobilizaria27 ainda mais os movimentos sociais nas 

resistências frente aos governos opressores que se instalaram. Nesse momento, as 

feministas brasileiras que já lutavam contra a pauperização de seus papéis na totalidade 

da vida social, política e econômica, uniram forças com outros grupos numa militância 

dupla na peleja pela redemocratização do país e pela concretização de direitos das 

mulheres que julgavam necessários.  

A efervescência internacional com a ONU decretando em 1975 como o ano 

mundial das mulheres, assim como o estabelecimento da década da mulher até 1985 

fortaleceu os espíritos de resistência do movimento feminista me muitos países. No 

tocante à conjuntura no Rio Grande do Norte, verificaremos a seguir, que o movimento 

de mulheres intensificou-se à medida que as mesmas sofriam influência direta da 

                                                           
26 Sobre isso ler: SCOTT, Joan. História das Mulheres. In: BURKE, Peter. (Org.) A escrita da História: 
novas perspectivas. São Paulo: Unesp, 1992. 
27 Panfletismos, passeatas, greves, etc. 
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organização sindical, da classe operária, dos estudantes e demais frentes populares28 

. 

Deste modo, dialogaremos sobre a trajetória do movimento feminista no RN a 

partir da conjuntura política nos anos finais29 do Regime Civil Militar no país, passando 

pelas conquistas que seguiram no decorrer da década de 1990 e início dos anos 2000.  

Partimos do presente, então, para buscar respostas no passado sobre a 

trajetória da luta feminista em Natal porque acreditamos que para buscar uma sociedade 

mais justa, igualitária e tolerante é necessário debater sobre as questões de violência, 

racismo, preconceito e tantos outros fatores que atingiu e atinge ainda os sujeitos 

históricos, debate este que deve transpor os muros da academia e adentrar na 

comunidade. 

Este trabalho se subsidiará através da metodologia da História Oral temática, 

realizando uma análise das entrevistas e de discussão bibliográfica específica. A 

pesquisa foi realizada em três etapas: No primeiro momento, selecionamos uma 

bibliografia sobre a História oral no debate cuja base teórica perpassa trabalhos de 

Alessandro Portelli, José Carlos Sebe Bom Meihy e André Gattaz.  

Na segunda fase do trabalho entramos em contato com o coletivo Leila Diniz e 

a Marcha Mundial das Mulheres e algumas representantes desses movimentos para 

realizar a fase das entrevistas.  

                                                           
28 Apesar de esses grupos serem também compostos por mulheres, é preciso entender que as 
feministas tinham suas próprias pautas. Muitas vezes negligenciadas pelas relações hierarquizadas do 
sistema patriarcal.  
29 Precisamente porque a Lei da Anistia em 1979 possibilitou mais fluidez nas militâncias contra o 
Regime Ditatorial. 
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Na terceira e última fases, coletamos os dados das entrevistas e transcrevemos 

as mesmas realizando a análise dos dados coletados. 

 

Organização de Mulheres em Natal a partir de 1980 – um breve resgate 
histórico 
 

  Para entender sobre a atuação das feministas na capital potiguar inseridas no 

contexto de hoje sob a forma dos dois grupos apresentados nesta pesquisa, 

entrevistamos a colaboradora Maria Rizolete Fernandes. Tendo em vista que a mesma 

além de ter participado do movimento desde a década de 1980, ainda publicou uma 

obra sobre a memória das mulheres em luta no Rio Grande do Norte de 1980 a 2000. 

Levamos em consideração que a publicação foi fruto de um esforço pessoal de resgate 

do histórico de militância feminina através de suas memórias pessoais juntamente com 

os relatos de companheiras de luta e fontes documentais guardados pela autora. E 

sobre a importância da valorização desses estudos a mesma diz: 

 

O feminismo no Rio Grande do Norte vem de longa data e tem 
se destacado por concentrar pioneiras de muitos fatos da 
história da política das mulheres (...) Cultivar a memória das 
mulheres precursoras dessas lutas tem o objetivo, 
imprescindível de lhes fazer justiça por seus feitos 
extraordinários, bem como perceber que diversos eram e são 
os caminhos possíveis de resistência e organização. 
(Fernandes, 2004). 

 

 Em Natal, no final da década de 1970, é inaugurado o Centro da Mulher 

Brasileira – CMN. O pequeno grupo formado inicialmente por estudantes e professoras 



 

 
34 

 

da UFRN, além de bancárias, funcionárias públicas e uma atriz se articulou em torno 

de discussões sobre a condição de vida das mulheres.  

Faziam parte da agenda de reivindicações dessas militantes o combate à 

violência contra a mulher, o direito ao próprio corpo no que diz respeito à decisão pela 

maternidade ou não, a valorização no mercado de trabalho, a assistência médica 

materna – infantil, a busca pelo direito ao aborto, luta por creches, dentre várias outras 

resoluções. A atuação do grupo também se concentrava em levar debates para os 

meios populares. Promoviam reuniões em bairros carentes da capital e acompanhavam 

as atividades em alguns centros comunitários da cidade, como no bairro de Mãe Luiza. 

 É interessante perceber que mesmo o grupo compondo uma agenda própria de 

atuação, não deixou de reforçar outras frentes populares na resistência à Ditadura. 

Buscava-se ampliar a participação das feministas com sindicatos, outros segmentos e 

instituições, a exemplo da UFRN. Inclusive, porque neste espaço vários professores 

contribuíram com discussões de bibliografia sobre os movimentos como um todo dando 

base teórica às que se envolviam nas atividades. No decorrer dos primeiros anos da 

década de 1980, o CMN foi estabelecendo diálogo com outros grupos30 e agregando 

forças e representatividade no engajamento político potiguar. 

Contudo, mesmo após a formação de alianças estratégicas, as feministas tinham 

convicção de que independentemente de tais alianças, as urgências nas políticas 

públicas femininas não poderiam se cristalizar em ações que não levassem em 

consideração as problemáticas das próprias mulheres, tampouco apenas fazer parte de 

                                                           
30 Foram eles: Mulheres do PT, estudantes do Diretório Central dos Estudantes - DCE, estudantes dos 
Centros Acadêmicos – CAs da UFRN, Associação de docentes da UFRN – ADURN, sindicalistas, 
trabalhadores rurais, dentre outros. 
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pautas secundárias das lutas mais gerais por transformações políticas e sociais. Sobre 

isso, é importante frisar que mesmo dentro da esquerda, as feministas não estavam 

livres dos sexismos e reducionismos de gênero. Daí a importância da valorização de 

uma tomada de consciência sobre seu lugar de fala nas relações de poder dentro dos 

movimentos. 

Após as primeiras articulações empreendidas em Natal, tendo ainda no início 

dos anos 1980 a criação do PMDB - este partido nascera com a proposta de ser 

oposição ao Governo Militar e com o intuito de fazer uma revolução democrática do 

povo31, as feministas precisariam de uma representatividade política que lhes 

conferissem mais segurança no cenário local. A socióloga Maria Rizolete fez parte da 

Comissão Provisória do partido e articulou uma pasta para os direitos das mulheres 

intitulada Departamento Feminino do PMDB. 

A criação de associações femininas específicas foi uma prova de que as 

bandeiras de luta trazidas por essa mulheres fomentavam a ideia de autonomia e 

autodeterminação frente à falta de diálogo com o governo federal. Dessa forma, 

promoveram uma série de encontros32 e seminários na busca pelo fortalecimento de 

suas organizações.  

Acerca do assunto, Pedro (2012, p. 241) argumenta que “[...] o feminismo de 

‘Segunda Onda’ no Brasil adotou uma metodologia revolucionária de divulgação de 

suas ideias: os grupos de consciência, de reflexão [...]”. Na verdade, o intuito foi a 

                                                           
31 Segundo matéria do jornal Tribuna do Norte de 07 de fevereiro de 1980. 
32 Promoveram o I Encontro da Mulher Natalense em 1981, Seminário “Mulher em debate” em 1981, o 
I Encontro da Mulher Potiguar em 1982, a União de Mulheres em Natal nasce em 1984, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher de Natal é fundado em 1986, etc. 
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reunião de mulheres em diferentes espaços para o debate de questões sobre problemas 

femininos específicos e de confrontar o machismo vigente. Além, claro, de dar 

visibilidade estratégica às integrantes e a formação de novas redes que as integrassem. 

Após a reabertura do Estado democrático brasileiro, as feministas no RN 

continuaram se organizando em prol de novas aberturas para as suas demandas. As 

primeiras eleições diretas foram substanciais para a continuação dos planos pleiteados 

anteriormente. A nova conjuntura política possibilitou, por exemplo, a criação em 1986 

pelo prefeito Garibaldi Filho, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM. A 

respeito disto, Fernandes (2004, p. 124) “o órgão era o primeiro e – único – no país 

equiparado a uma secretaria e serviu de modelo para a criação de vários outros nos 

estados, por indicação do Conselho Nacional.” 

A década de 1990 foi igualmente importante na busca por protagonismo público. 

Especialmente porque novas figuras adentraram nas disputas políticas. A exemplo disto 

foi a deputada Fátima Bezerra eleita em 1994 pelo PT. A mesma galgou passos 

profundos na agenda de exigências das mulheres. Esta deputada auxiliou no processo 

criativo de fóruns, encontros e seminários para divulgação de propostas e mobilizações 

em torno das perspectivas de luta feminina. (Fernandes, 2004). 

O ano de 1995 foi realizado em Beijing, capital da China, a IV Conferência 

Mundial da Mulher. Este encontro foi uma oportunidade para atualizar as estratégias de 

resistência das mulheres em todo o mundo. Também neste ano aconteceu a 

consolidação da Articulação da Mulher Brasileira - AMB, criada um ano antes. Essa 

articulação tinha/tem como objetivo coordenar a ações dos movimentos feministas no 
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Brasil e internacionalmente promovendo a consolidação de sujeitos éticos e na busca 

por direitos igualitários entre os sexos. 

Ao analisarmos esse processo evolutivo do feminismo em Natal, é preciso 

entender que o início da década de 1990 – embora se constitua como um período pós 

abertura política dando a  impressão de que os movimentos sociais cresceriam de forma 

significativa, apresentou uma relativa fragilidade na forma como as estruturas 

econômicas governamentais apresentavam para com as mulheres e consequentemente 

seus modos de se organizarem. Sobre isso podemos ressaltar o que a assistente social 

Lissa Nascimento diz: 

 

[...] Os anos iniciais da década de 1990 foram caracterizados 
por ações [...] em atendimento às determinações dos 
organismos internacionais (Banco Mundial e Fundo Monetário 
Internacional), intensificaram a mercantilização dos direitos e 
cortes nos gastos sociais. Com isso, o bloqueio conservador 
dominante do Estado desacreditava do movimento feminista 
autônomo. (2015, p. 156). 
 

 Entretanto, mesmo com esse impasse, verificou-se que o crescimento de 

autonomia que antes ligava-se aos órgãos governamentais para subsídios na 

manutenção do movimento de mulheres, constituiu-se, a partir daí, na estrutura de 

ONGS. Com a nova realidade, a profissionalização de militantes cresceu e a 

centralidade das decisões se configurou de maneira mais autônoma e horizontal. 

 Desde então observou-se um número crescente de coletivos autônomos no 

campo das mobilizações sociais nos últimos anos. Não à toa, o Coletivo Leila Diniz se 

reconfigurou e passou a fazer parte dessa lógica a partir de 2013. 
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Por uma História Oral como possibilidade de protagonismo das mulheres 

 

A história oral surgiu como uma ferramenta de pesquisa logo após a Segunda 

Guerra Mundial, nos Estados Unidos. A escola sociológica de Chicago foi a primeira a 

trabalhar com entrevista, observação e biografia para obter informações sobre a 

realidade da sociedade. Ela surge, então, para preencher lacunas que os documentos 

oficiais não forneciam. (GATTAZ, 1996)  

Contudo, no final da década de quarenta, a história oral contemplava apenas 

figuras políticas importantes, não considerando em seus estudos as minorias; realidade 

esta que só iria mudar nos meados da década setenta com o surgimento de novos 

questionamentos sobre os sujeitos que até então eram marginalizados pela 

historiografia (GATTAZ, 1996). 

Com a história oral de vida e a história oral temática um leque de oportunidades 

e de desafios para dar visibilidade a esses sujeitos foi possível. A primeira visa buscar 

informações sobre toda uma sociedade enquanto a segunda perscruta uma realidade 

individual e mais subjetiva. Neste trabalho, optamos pela história oral temática, usando 

a técnica da entrevista e da transcrição, estabelecendo com o depoente uma relação 

horizontal, de colaboração mútua, como explica Alessandro Portelli, em seu artigo 

“tentando aprender um pouquinho: reflexões sobre a ética na história oral33:  

 

                                                           
33 PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: algumas reflexões sobre a ética na 
história oral.In;PROJETO HISTÓRIA: Revista do Programa de Pós-graduação em História e do 
departamento de História da PUC-SP.São Paulo:EDUC, 1997. n, 15.abr/97.(p.13 a 33) 
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Cada pessoa é um amálgama de grande número de histórias em 
potencial (...) como historiadores orais, nossa arte de ouvir baseia-se 
na consciência de que praticamente todas as pessoas com quem 
conversamos enriquecem nossa experiência (...) cada entrevista é 
importante, por ser diferente de todas as outras. (PORTELLI, 1997) 

 
 

Compreendendo essa relação e utilizando a história oral temática, decidimos 

trabalhar com o movimento feminista na cidade do natal a partir da década de oitenta; 

e a história oral vem permitindo dar vozes à essas minorias, inclusive, as colaboradoras 

que entrevistamos em campo: 

 

Para suprir o escasso registro social de vida dessas mulheres do 
passado, um dos recursos possíveis é a história oral, as lembranças 
de mulheres que são velhas hoje e recordam seu tempo de jovem, as 
omissões e as pressões sociais exercidas sobre as mulheres de várias 
idades. (MOTTA, 2012) 
 
 

Ao escolher o tema, definimos a metodologia, que consistiu na elaboração de 

um roteiro de perguntas com representantes dos movimentos feministas Leila Diniz e 

Marcha Mundial das Mulheres, entrevistas estas que foram realizadas em Natal, nos 

bairros de Mirassol e Ponta Negra. 

As perguntas elaboradas consistiam em saber em que período e idade as 

mesmas começaram a militar, os desafios que enfrentaram dentro dos movimentos, as 

pautas, as reivindicações, dentre outras. Pois, o nosso objetivo era analisar a trajetória 

que os movimentos feministas enfrentaram da década de oitenta até aqui através dos 

relatos dessas mulheres.  
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Dividimos as colaboradoras em dois grupos: O primeiro composto por duas 

mulheres com experiência mínima de 20 anos de militância: A arquiteta Claudia Gazola, 

48 anos. – Uma das fundadoras do Coletivo Leila Diniz (2002) em Natal, e a socióloga 

Maria Rizolete, 66 anos. – Uma das primeiras presidentes do Coletivo e também 

militante feminista desde a década de 1980, autora do livro: “A história Oficial omite, 

eu conto: Mulheres em luta no RN de 1980 à 2000.” O segundo grupo composto por 

mulheres jovens inseridas na militância feminista da Marcha Mundial das Mulheres34: A 

enfermeira Morgana de Carvalho, 27 anos.; A assistente social e professora Lissa 

Crisnara, 26 anos, e a também assistente social Rafaela Santos, 25 anos. 

A diferença de perspectivas e contraposições entre esses dois grupos nos mostram 

os avanços e os retrocessos no movimento feminista na cidade do Natal, como num 

trecho da entrevista da arquiteta Claudia Gazola sobre a questão das pautas daquele 

período, se elas avançaram ou não: 

 

“As pautas precisam ser reformuladas e repensadas inclusive pelo 
próprio movimento, e aí eu vou te dar dois avanços que são muito 
importantes e que pra vocês que são jovens talvez não tenham essa 
dimensão. Foi na década de 1980 que a gente conquistou as 
primeiras delegacias de mulheres, foi na década de 1980 que a gente 
junto com o lobby do batom(sic) que eu não sei se vocês já ouviram 
falar(sic), mas foi durante a constituinte de 1988, que nós fomos 
alçadas cidadãs de primeira categoria iguais aos homens. Eu nasci 
mulher de segunda categoria nesse país, eu só fui alçada com direitos 
iguais perante a constituição em 1988(...)”35 

 

                                                           
34 Doravante MMM. (2014). 
35 Entrevista cedida por: GAZOLA, Claudia. Entrevista I. [Mai. 2016]. Entrevistadoras: Evelyne 
Rodrigues, Janaína Porto. Natal, 2016. 2 arquivo .mp3 (77min.). 
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A partir dos relatos já podemos ter uma ideia de que algumas pautas foram 

ouvidas e institucionalizadas enquanto outras ainda não, como a questão do direito ao 

aborto; e a luta contra a violência, que continua sendo uma reivindicação constante no 

movimento. O interessante é entender que as lutas na década de oitenta estavam no 

começo e se estruturando, já que o país estava saindo de um período de repressão e 

da não liberdade de expressão. Logo, pautas como a delegacia especializada da mulher 

e a igualdade perante lei só foram possíveis graça a esses movimentos que tiveram 

maior liberdade política no final da década de oitenta. 

Outra importante colaboradora foi a socióloga Maria Rizolete, ativista pioneira do 

movimento feminista em Natal que, além de lutar em prol da igualdade, queria registrar 

uma história dessa luta, escrevendo um livro chamado “A história omite, eu conto: 

Mulheres em luta no Rio Grande do Norte de 1980 a 2000: 

 

[...] sim, eu disse da concepção do livro, sempre foi um objetivo meu 
fazer, descrever essa história desse período de mil novecentos e 
oitenta a dois mil fazendo uma relação com o que acontecia no plano 
nacional tanto politicamente quanto em termos de movimento feminista 
que naquela época estava ganhando força em sua estruturação, né? 
Então, você vê que os capítulos são por ano, né, ano a ano (sic) e 
isso aí foi uma estratégia pra ajudar na recuperação da história, da 
memória, porque eu costumava usar agendas e anotava tudo e ainda 
bem que fiz isso porque o movimento, como até hoje em algumas 
instituições, inda tem muita mania de fazer as coisas, escrever sem 
data, então eu tive alguma dificuldade, mas eu tive de onde partir que 
eram as minhas agendas, então tá tudo anotadinho; e fui fazendo e 
escrevendo nossa luta, como a gente começou e é como conto a 
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história dos grupos que surgiram durante esse momento e a minha 
participação em quase todos eles [...]36 

 
A autora nos mostra através de seu relato, a falta de registro sobre a luta 

feminista nessa época, do hábito de não registrar. A mesma utiliza a rememoração para 

lembrar-se dos acontecimentos, ao mesmo tempo em que se preocupou em deixar 

documentos escritos, como agendas. Além de ressaltar isto, Rizolete também nos 

contou que este espaço da escrita era normalmente ocupado por homens: 

 

[...] isso oculta a luta das mulheres como um todo porque se você 
fosse ver, porque a gente no movimento, ao longo desse tempo aí 
descrito, a gente percebia a falta de documento, de registro das lutas 
que por acaso tivesse havido na história do Rio Grande do Norte 
protagonizada por mulheres. Você sabe que o protagonista é o 
homem, normalmente branco, e a gente queria gravar essa história e 
durante o tempo que a gente militava, as meninas diziam ‘nós 
precisamos gravar isso, nós precisamos deixar isso registrado, a gente 
precisa resgatar essa memória.37 

 
 

Percebemos que com o auxílio de suas anotações, e o ato de rememorar aquele 

período, a história oral torna-se importante ao mostrar a luta desse movimento, seu 

protagonismo e permanência, as pautas alcançadas, os retrocessos. Porém, as 

contraposições dos relatos nos mostram que apesar de muitos avanços, a luta ainda 

está longe de acabar.  

                                                           
36 Entrevista cedida por: FERNANDES, Maria Risolete. Entrevista II. [Mai. 2016]. Entrevistadores: 
João Mizael, Monique Maia. Natal, 2016. 3 arquivo. Mp3 (68min). 
37 Entrevista cedida por: FERNANDES, Maria Risolete. Entrevista II. [Mai. 2016]. Entrevistadores: 
João Mizael, Monique Maia. Natal, 2016.  4 arquivo. Mp3 (68min). 
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Mobilizar para resistir – O Coletivo Leila Diniz e a Marcha Mundial das 

Mulheres em Natal 

 

 Criado em 2002 com o intuito de promover justiça de gênero, combater racismo, 

homofobia, lesbofobia, machismo e outras formas de opressão na sociedade Natalense, 

o Coletivo Leila Diniz foi responsável por ações que buscavam formação política para 

mulheres, atuação na área de monitoramento de políticas públicas em relação à 

violência contra a mulher e também no desenvolvimento do direito das mulheres e à 

cidade. 

 Na feitura desta pesquisa, tivemos a colaboração da arquiteta Claudia Gazola. 

A mesma se apresentou com uma das fundadoras do Coletivo e sobre o mesmo ela 

completa: 

 

[...] ao longo da sua historia de 2002 até 2012 tivemos um 
trabalho direto com mulheres populares de formação politica, 
com mulheres populares fortalecendo o movimento de mulheres 
e também feministas em Natal, no estado e nacionalmente 
porque nós fazemos parte de uma articulação nacional que é a 
AMB (Articulação de Mulheres Brasileiras) [...] ela começou 
com a conferência de Benjing na China no final da década de 
1980 - 1990 e a partir de lá essa articulação começou a criar 
e mobilizar grupos/agrupamentos e fóruns de mulheres em 
todos os estados do Brasil. Então hoje a AMB tem grupos 
organizados em todos os estados do Brasil.38 

                                                           
38 Entrevista cedida por: GAZOLA, Claudia. Entrevista I. [Mai. 2016]. Entrevistadoras: Evelyne 
Rodrigues, Janaína Porto. Natal, 2016. 1 arquivo .mp3 (77min.). 
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 Se levarmos em consideração as pautas levantadas pelo Leila Diniz, 

verificaremos que vão de encontro com a maioria dos movimentos feministas no Brasil 

atualmente. Entendemos que o coletivo, contudo, mantém uma preocupação na 

promoção do debate das questões emergentes no meio urbano, incluindo a 

possibilidade de mobilidade urbana com segurança para as mulheres e levando debates 

em forma de teatro nos coletivos da cidade. 

 No ano de 2000, sob a orientação de desenvolver o combate da violência e a 

pobreza das mulheres, surge a Marcha Mundial Das Mulheres. Este grupo sofreu 

inspiração para a sua criação a partir de uma manifestação ocorrida em 1995 no 

Quebec, Canadá. Na ocasião, milhares de mulheres marcharam pedindo 

simbolicamente “pão e rosas” ou, mais precisamente, pelo fim da exploração capitalista 

sob as mulheres.  

Nessa perspectiva, a MMM formulou suas bases ideológicas atribuindo o 

combate ao patriarcado, machismo, homofobia, sistema capitalista e a degradação do 

meio ambiente como principais premissas norteadoras de sua atuação. No Brasil, 

alguns estados criaram suas próprias pastas regionais a fim de levar as diretrizes do 

movimento para outros lugares. 

Em 2014, na capital potiguar foi fundado o grupo local da MMM cujo nome fazia 

homenagem a militante da Guerrilha do Araguaia durante a Ditadura brasileira - 

Helenira Rezende. As definições das pautas seguiam praticamente as mesmas no 

âmbito nacional, englobando as urgências da capital na agenda do grupo. 

Posteriormente o grupo foi rebatizado e hoje são apresentadas pelas “Amélias”. 
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Embora as questões levantadas pelas meninas do MMM se assemelhem aos 

direcionamentos do Leila Diniz, alguns pontos se diferenciam e a exemplo disto é sobre 

a prostituição. Para as meninas da Marcha, a prostituição é um resultado da exploração 

capitalista dos corpos das mulheres e o problema só seria eliminado com o fim do 

patriarcado, pois este funciona na manutenção da inferiorização da mulher em todos os 

setores da sociedade. Passando a ser entendidas como mercadorias.  

Para as mulheres do Coletivo, porém, apesar de endossarem o que as colegas 

das Amélias apontam ainda não têm uma opinião formada de que maneira a prostituição 

poderia ser eliminada em sua íntegra, uma vez que nesse processo existam milhares 

de mulheres que são ‘dependentes’ para poderem sobreviver.  

De qualquer forma, ambos os grupos dialogam na defesa contra a violência 

contra a mulher, no debate sobre as condições de trabalho, saúde, trabalho, 

maternidade compulsória e reforçam a luta pelo fim de estigmas de cor, classe e 

sexualidade. Sobre a forma de atuação das meninas da Marcha, segue o depoimento 

da Rafaela Santos: 

 

Nacionalmente a gente segue as pautas da Marcha também 
com nossa autonomia de problematizar até essas pautas entre 
nós né? Por ser um núcleo de autônomas, nós não temos líder 
partidária, mas nós seguimos a linha da Macha das e sempre 
buscando estar em sintonia e problematizando as pautas.39 
 

Conclusão 

                                                           
39 Entrevista cedida por SANTOS, Rafaela. Entrevista 4. [Mai. 2016]. Entrevistadora: Evelyne 
Rodrigues.  Natal, 2016. 4 arquivo .mp3 (46min.). 
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 Como vimos, apesar da militância ter atuado em diferentes momentos e ter se 

constituído por vozes com longa trajetória ou inseridas há pouco tempo nas frentes 

feministas, a luta ainda continua ganhando fôlego.  

Em todo caso, as organizações de resistência sempre se mantiveram à esquerda e 

essas mulheres tentaram e inda tentam combater as diversas formas de violência que 

estruturam o sistema patriarcal. 

 Nos últimos anos, iniciativas como a criação da delegacia da mulher (1985), a 

Lei Maria da Penha (2006) e a lei do Feminicídio (2015) mostram que as reivindicações 

das mulheres conseguiram se efetivas no plano das políticas públicas.  

No entanto, é preciso reconhecer que sobre a vitória desses direitos há uma 

constatação problemática: a violência contra a mulher ainda continua a se manter e 

como bem afirmou a colaboradora Claudia Gazola na entrevista que nos concedeu: 

“Esse problema parece nunca sair das nossas pautas”. 
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“NÃO SE TRATA AQUI DE LIBERAR O INSTINTO SEXUAL”: MARCAS DE 
GÊNERO NAS PUBLICAÇÕES DA BEMFAM (1967-1990) 

 

Valderiza Almeida Menezes40 

 

O objetivo deste trabalho é refletir historicamente sobre as marcas de gênero 

existentes nas publicações da BEMFAM, de 1967 a 1990. A BEMFAM, Sociedade Civil 

Bem-Estar Familiar no Brasil, foi criada durante a XV Jornada Brasileira de Obstetrícia 

e Ginecologia, no Rio de Janeiro, em 1965. Responsável pela distribuição de cartelas 

de pílulas anticoncepcionais e pela aplicação de DIUs – dispositivos Intrauterinos - em 

mulheres pobres, esta entidade até hoje tem as suas primeiras ações criticadas, até 

mesmo em publicações próprias41.  

De acordo com a historiografia e algumas matérias de jornais com as quais 

dialogamos, ela foi apontada como responsável pela esterilização de mulheres sem seu 

consentimento prévio e pela distribuição de pílulas sem falar às pacientes sobre seus 

efeitos colaterais. Além disso, alega-se que a instituição era ligada aos interesses dos 

                                                           
40 Possui Graduação e Mestrado em História pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é 
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Bolsista CNPq. Contato: val_menezzes@hotmail.com. 
41Estamos nos referindo à declaração de Aníbal Faúndes, que pode ser vista no livro comemorativo 
“BEMFAM 40 anos”. Faúndes afirma que aquela entidade “apregoava que a solução para os problemas 
sociais do Brasil era reduzir o número de filhos das famílias (especialmente das mais pobres) e 
desenvolvia algumas atividades que pareciam indicar que qualquer ação que reduzisse o número de 
nascimentos se justificava (...)” COSTA, Ney Francisco Pinto. (org.). BEMFAM: 40 anos de história e 
movimento no contexto da saúde sexual e reprodutiva. Rio de Janeiro: BEMFAM, 2005 p.12. (grifo  
nosso) 
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países desenvolvidos, que estariam receosos com o crescimento populacional na 

América Latina, principalmente após a Revolução Cubana. Neste sentido, esta 

pesquisa, que se encontra em estágio inicial, pretende discutir que ideal de 

mulher/homem permeia as páginas das publicações daquela entidade e de que maneira 

esta concepção se modifica, principalmente com o surgimento da AIDS nos anos 1980.  

Para atingirmos tal propósito utilizaremos, principalmente, o "Boletim da 

BEMFAM" (editado desde 1967) e outras publicações daquela sociedade, como o 

"Falando de AIDS: um guia para o trabalho comunitário" e "BEMFAM: saber ouvir, saber 

falar: um modelo de campanha educativa sobre a difusão da AIDS e a prevenção da 

doença". A partir de nossas análises iniciais pode-se dizer que ocorre uma mudança 

na forma como os sujeitos são concebidos, no que se refere ao uso da contracepção e 

também na vivência da sexualidade. Além disso, outros sujeitos são focados pela 

entidade, como as prostitutas e os homossexuais.  

Por nosso recorte temporal, podemos dizer que este trabalho se insere na 

chamada História do Tempo Presente. De acordo com René Rémond, todos se 

imaginam capazes de fazer esta história porque ela faz parte de nossas recordações e 

experiência; contudo é preciso cautela: aos historiadores do tempo presente é exigido 

rigor igual ou maior que o do estudo de outras épocas e a disciplina deve ser realçada. 

Ainda de acordo com o autor, o estudo do tempo presente nos faz “varrer da história” 

o que podia restar de positivismo, pois fica clara a fragilidade da objetividade.42  

                                                           
42 RÉMOND, René. Algumas questões de alcance geral à guisa de introdução. In: AMADO, Janaína, 
FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos e abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1996. p. 206. 
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Nesse sentido, a História do tempo presente constitui uma crítica a ideia “de que 

o historiador encontraria conforto e eficácia abstraído, abstraindo-se, das questões e 

dos debates do seu tempo, ignorando-o, ignorado por ele, para melhor poder dedicar-

se aos objetos dos passados que já passaram” e procura dar uma resposta às 

demandas sociais crescentes das complexas sociedades contemporâneas.43 

O discurso da BEMFAM era de que o planejamento familiar fazia-se necessário 

devido à constatação feita a partir de uma pesquisa apresentada por Octávio Rodrigues 

Lima 44 com colaboração de Theógnis Nogueira e Nadir Farah: os dados indicavam que 

apenas no ano de 1964 haviam sido praticados no Brasil, 1,5 milhão de abortos.  

A criação da BEMFAM teria, portanto, o objetivo de minimizar essa cifra através 

de orientações e divulgação de métodos contraceptivos garantindo “às famílias mais 

pobres os conhecimentos e meios necessários para que, voluntariamente, elas possam 

realizar o seu planejamento familiar(...)45”. De acordo com a entidade, as mulheres 

ricas e de classe média já dispunham dos meios e das informações necessárias para 

realizar o controle de sua fertilidade e as classes mais pobres é que seriam, desta 

forma, as responsáveis pelo desenfreado crescimento populacional, questão que 

preocupava principalmente os políticos norte-americanos. 

                                                           
43 REIS, Daniel Aarão. Apresentação. Revista Tempo, Rio de Janeiro, vol. 8, nº 16, jan. 2004, p. 3. 
(Dossiê História do Tempo Presente). Disponível em: 
<http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg16-1.pdf> Acesso em 01 de junho de 2015. 
44 Catedrático da Clínica Obstétrica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
e, posteriormente, o primeiro presidente da BEMFAM, cargo que ocuparia até 1980. COSTA, Ney 
Francisco Pinto. Ibid. p.24. 
45 Planejamento Familiar e Promoção Social. In: Boletim da Bemfam. Rio de Janeiro, ano VII, nº 80. 
Out/Nov/Dez. 1973. p. 20. (Grifo nosso). 

http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg16-1.pdf
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De acordo com Joana Pedro, nos países de terceiro mundo a divulgação das 

pílulas anticoncepcionais estava inserida nas políticas internacionais voltadas para a 

diminuição da população. O investimento na redução da população no Brasil e na 

América Latina estava relacionado com a Revolução Cubana (1959) quando a América 

Latina, em geral, e em particular o Brasil, passou a ser visto como um ambiente propício 

para uma revolução comunista46. Esta visão vai de encontro ao discurso da BEMFAM, 

segundo a qual sua função seria promover o planejamento familiar além de garantir 

acompanhamento médico para o tratamento e prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis47. 

Tivemos acesso a algumas publicações da BEMFAM que são, neste artigo, 

nossas principais fontes. Nas páginas do Boletim da BEMFAM48, por exemplo, a mulher 

idealizada é mãe e vive na cidade. Segundo essa publicação, a época moderna tem 

como uma de suas características a “afirmação da mulher na vida social”, seja através 

de sua maior frequência nos cursos universitários, por sua melhor qualificação 

profissional ou por sua participação política. Dentro dessa evolução a mulher passou a 

                                                           
46 PEDRO, Joana Maria. A experiência com contraceptivos no Brasil: uma questão de geração. In: 
Revista Brasileira de História. São Paulo, Vol.23, n°45, p. 239-260, 2003. 
47 De acordo com Conceição Pires, a primeira forma de atuação da BEMFAM se deu pela instalação, em 
vários estados, de clínicas de planejamento familiar nas quais era possível obter informações quanto às 
DSTs e os diversos métodos contraceptivos. PIRES, Conceição. Humor, lutas sociais e direitos femininos 
nos anos 1970. In: ABREU, Martha; SOIHET, Rachel; GONTIJO, Rebeca. (orgs.). Cultura política e 
leituras do passado: historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
p.464. 
48 O Boletim da BEMFAM começou a ser editado em março de 1967 e tinha como principal objetivo 
legitimar as atividades visando o planejamento das famílias. Os principais temas abordados naquele 
periódico referiam-se às ligações entre planejamento familiar e desenvolvimento econômico, religião, 
aborto, saúde materna, meio ambiente, promoção da mulher, menor abandonado e outros. Inicialmente 
uma publicação mensal, passa a ser trimestral e posteriormente semestral. 
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ter, de acordo com o documento, os mesmos direitos que o homem no casamento, 

dividindo com ele a responsabilidade pelo lar e pelos filhos. Apesar de ocupar estas 

“novas funções”, a mulher o faria, porém, sem “renunciar à sua missão de mãe. ”  

Nesse sentido, mostra-se relevante o conceito de gênero para o nosso 

trabalho. Esta categoria é utilizada na intenção de entender a distinção entre os sexos 

que surgem nos discursos como algo construído e não como algo inato, já que falar em 

gênero é perceber a construção cultural do que é tido como diferença entre os sexos; 

é perceber como as sociedades, em determinado tempo e espaço, definem o que é o 

homem e o que é a mulher. Chamando a atenção para o caráter relacional e 

fundamentalmente social do gênero, Scott afirma que esta categoria 

 

(...) rejeita a utilidade interpretativa da idéia das esferas separadas 
e defende que estudar as mulheres de forma isolada perpetua o 
mito de que uma esfera, a experiência de um sexo, tem muito 
pouco ou nada a ver com o outro sexo. (...) o seu uso rejeita 
explicitamente as explicações biológicas, como aquelas que 
encontram um denominador comum para várias formas de 
subordinação no fato de que as mulheres têm filhos e que os 
homens têm uma força muscular superior 49. 

 

Mostrando-se conhecedor dos documentos da Igreja Católica, D. Jerônimo de 

Sá Cavalcante, prior da Abadia de S. Bento, em Salvador, falava sobre “Planejamento 

                                                           
49 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria de análise histórica. Revista Educação e Realidade, Porto 
Alegre, v.20, n.2, jul/dez. 1995. p. 75 
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familiar e educação”, em um Boletim da BEMFAM do ano de 1973 50. Cavalcante 

associava os esposos à obra da criação, entretanto, diz que tal missão deve se dar de 

maneira “responsável”; para ele, “a chuva é uma benção. As inundações são desastres. 

Um filho é uma alegria, é uma benção. ” A finalização da colocação não é necessária. 

A comparação feita é compreensível. Além disso, fala-se em filho no singular e não no 

plural.    

Contrariando a Humanae Vitae, a ideia defendida é que  

 

aceitando-se as forças cegas da natureza o homem não seria livre, 
mas fatalista. A pessoa humana como tal não deve submeter-se 
fatalísticamente à natureza. A natureza é que deve ser 
transformada e progressivamente utilizada pelo homem para o seu 
bem e crescimento 51. 

  

Interessante perceber que este discurso da BEMFAM é construído – e constrói 

aquela entidade - exatamente no momento de acirradas discussões no seio do 

movimento feminista e na academia sobre natureza e cultura e sobre a mulher e sua 

maior visibilidade na sociedade. Seria uma estratégia de ação, visando o apoio às suas 

atividades? É possível que sim. 

A dita natureza humana é pensada, no discurso da BEMFAM, como alterável, 

visando o melhor viver da população. Discorda-se, dessa maneira, da Encíclica 

                                                           
50 CAVALCANTE, Jerônimo de Sá. Educação para o matrimônio e planejamento familiar. In: Boletim da 
BEMFAM, Rio de janeiro, ano VII, nº 80, out/nov/dez 1973, p. 5-7. 
51 CAVALCANTE, Jerônimo de Sá. op.cit. p.7 
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Humanae Vitae52 , um documento papal segundo o qual “Deus dispôs com sabedoria 

leis e ritmos naturais da fecundidade, que já por si mesmos distanciam o suceder-se 

dos nascimentos. [...] qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão 

da vida” 53. Neste documento têm-se o único meio válido para a regulação da 

fertilidade: a observância dos ritmos naturais. Os casais deviam “usar do matrimônio” 

(manter relações sexuais) apenas nos períodos tidos como infecundos. Essa renúncia 

do “uso do matrimônio” tornaria legítimo aos cristãos o uso dos métodos naturais.  

Contrário a esta afirmação, no Boletim da BEMFAM de dezembro de 1970, o 

frei Clarêncio Neotti defendia que a finalidade do ato conjugal não era apenas a 

procriação, mas a “expressão e fomento de amor, harmonia e comunhão a dois”. 

Citando o documento Gaudium et Spes, do Papa Paulo VI, Neotti expõe os perigos da 

ausência do ato sexual para o casal: “onde se rompe a intimidade da vida conjugal, 

não raramente a fidelidade pode entrar em crise e o bem da prole pode ser 

comprometido pois então periclitam a educação dos filhos e a coragem de ter nova 

prole” 54. Nesse sentido, o uso da contracepção seria benéfico aos casais, já que 

“renunciar ao uso do casamento” seria uma ameaça não apenas para a manutenção 

do casamento, mas também para os filhos, que teriam uma família em crise.     

                                                           
52 Documento do Papa Paulo VI contrário ao uso de “métodos artificiais de controle da fertilidade”, 
divulgado no ano de 1968. 
53Encíclica Humanae Vitae. Disponível em: 
<http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_25071968_humanae-
vitae_po.html> Acesso em 27 ago 2011. (grifo nosso). 
54 NEOTTI, Clarêncio. Religião e Planejamento Familiar. In: Boletim da BEMFAM, Rio de Janeiro, Ano 
IV, nº 12, dez 1970. p. 2.  

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_25071968_humanae-vitae_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_25071968_humanae-vitae_po.html
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  Percebemos que, ainda que a partir das publicações da BEMFAM seja 

possível visualizar um novo ideal de mulher – que frequenta a universidade, que trabalha 

e que divide com o marido as responsabilidades do relacionamento -, avançar no 

sentido de uma desvinculação total entre mulher e mãe não foi uma opção daquela 

entidade, pois certamente faria crescer o número de críticas direcionadas a ela. Ter 

poucos filhos e poder dedicar-lhes mais atenção é, de acordo com o Boletim, a melhor 

maneira de exercer a maternidade55. Além disso, a mulher “moderna” evitaria o aborto 

– considerado um “ato imoral”56 e não faria uso de métodos tidos como “tradicionais” 

como a camisinha, a tabelinha, o coito interrompido ou o diafragma já que estes seriam 

menos confiáveis57. 

Ao fazer a análise dos boletins da BEMFAM - nos quais identificamos este ideal 

de mulher – não nos causou surpresa perceber que a entidade fez referência ao prazer 

feminino apenas uma vez em suas páginas (ainda que tenha mencionado a importância 

de não se romper a intimidade entre os casais, como vimos anteriormente). E o fez 

para rechaça-lo, corroborando o que diz Perrot: o prazer para as mulheres é, na 

maioria das vezes, ocultado ou até mesmo reprovado58. Em um dos artigos publicados 

no Boletim de setembro de 1971 é descartada qualquer ligação entre o uso dos 

anticoncepcionais e a liberação da mulher na vivência de sua sexualidade: 

                                                           
55 Planejamento Familiar e Promoção Social. In: Boletim da Bemfam. Rio de Janeiro, ano VII, nº 80. 
Out/Nov/Dez. 1973. p. 20. 
56 O aborto no mundo. In: Boletim da BEMFAM. Rio de Janeiro, nº 98, jan/fev/mar 1979. p. 9. 
57 RODRIGUES, Walter. Planejamento familiar e saúde pública. In: Boletim da BEMFAM, Rio de Janeiro, 
ano VII, nº 80, out/nov/dez 1973, p.2-3. 
58PERROT, Michelle. PERROT, Michelle. Os silêncios do corpo da mulher. In: MATOS, Maria Izilda S. 
de. O corpo feminino em debate. São Paulo: Editora UNESP, 2003. p. 16. 
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E não se alegue que a anticoncepção seja instrumento de dissolução 
dos costumes; o problema da regulação voluntária dos nascimentos 
é, na realidade, estranho ao problema do erotismo. Isto porque não 
se trata aqui de liberar o instinto sexual, liberando o indivíduo do 
temor de uma gravidez; trata-se, isto sim, de dar àqueles que se 
propõem a constituir família, os meios de conseguir um sadio 
equilíbrio físico, psíquico e social, no sentido proposto pela 
Organização Mundial de Saúde 59.  

 

Percebe-se, no trecho citado, que a obtenção do prazer sexual despreocupado 

não seria o real objetivo da utilização das pílulas. O uso dos anticoncepcionais estaria 

mais relacionado à obtenção da saúde, já que as constantes gravidezes poderiam 

trazer desequilíbrios físicos, mentais e sociais. A mulher que utilizava-se da 

contracepção hormonal deveria continuar fonte de “amor” e “pureza”, como bem 

salientava parte do texto da propaganda de Anacyclin, que consta no Boletim de janeiro, 

fevereiro e março de 1975: “Para a plenitude do amor na essência de sua pureza...” 

Essa “plenitude” poderia ser vivida com a utilização da pílula, já que esta não interferiria 

no ato sexual, como ocorria no caso da camisinha e do coito interrompido, que 

acrescentavam elementos e atitudes estranhas ao ato. 

Sobre o prazer sexual, afirma Laqueur que, durante muito tempo, no Ocidente, 

o gozo foi colocado como obrigatório para a concepção: se houve concepção, houve 

também orgasmo. É apenas no final do Iluminismo que tal percepção muda e o prazer 

                                                           
59As motivações da anticoncepção. In: Boletim da BEMFAM. Rio de Janeiro, ano V, nº 9, Set. 1971. p. 
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passou a ser entendido como ocasional, um bônus eventual. Tal transformação fez com 

a mulher pudesse ser pensada como um sujeito passivo e sem “paixão”, com “uma vida 

anestesiada dos prazeres carnais” e o orgasmo como um “marco biológico da diferença 

sexual” 60 visto que, nesta nova concepção o prazer sexual masculino continuava 

vinculado à ejaculação no momento do coito. 

Somente algum tempo depois é que o prazer terá lugar nas publicações da 

BEMFAM. Ensaia-se essa mudança ainda no ano de 1983, quando aquela instituição 

apresentava a opinião da socióloga Carmen Barroso acerca da contracepção. Para 

Barroso,  

propiciar às mulheres a informação e a oportunidade de debaterem 
livremente entre si os seus problemas será fundamental para que 
possam optar conscientemente e usufruir do seu direito de dispor de 
seu próprio corpo, de sua sexualidade e de sua vida.61  

 

Contudo, de acordo com o que pudemos perceber em pesquisas iniciais, a 

questão do prazer surge com mais frequência quando da discussão sobre a AIDS. 

Neste período – fins da década de 1980 – aparecem também as prostitutas nos 

documentos daquela sociedade civil. Como podemos notar, a prostituição só veio a se 

tornar alvo de discussão quando incomodava e se apresentava enquanto um “perigo” 

para a saúde dos clientes, como já havia sido em tempos de maior ocorrência da sífilis.  

                                                           
60LAQUEUR, Thomas. Inventando o sexo: o corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 2001. p. 15 
61 Depoimento na CPI reafirma necessidade do Planejamento Familiar. In: Boletim da BEMFAM. Ano 
XVII, nº 124, Set-Out, 1983. p. 6. (grifo nosso). 
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Para as prostitutas a contracepção não havia surgido como possibilidade (ao 

menos não encontramos referências até o presente momento). Porque isso ocorre? (e 

nos interrogamos se esta indagação é realmente relevante se pensarmos no fato de 

que sempre se tentou mantê-las na obscuridade). Talvez porque divulgar a 

contracepção para essas mulheres pudesse trazer a compreensão de aceitação e 

defesa dessa atividade62? Ou seria o aborto mais aceitável nestes casos de geração 

de filhos “ilegítimos”? Permaneceria ainda a crença de esterilidade da prostituta, fruto 

de seus “excessos sexuais” e “anormalidade do ciclo menstrual”63?  

Através de entrevistas feitas com prostitutas e ex-prostitutas idosas, a 

jornalista Érika Pinho parece não ter lançado a questão da contracepção para suas 

narradoras. Estas mencionam como faziam para se prevenir de doenças sexualmente 

transmissíveis, mas não citam a contracepção como algo que as inquietavam durante 

as décadas de 1960, 1970 e 1980.  

Para evitar contrair “doenças venéreas” algumas das entrevistadas faziam o 

asseio no cliente, fazendo uso de bacia, sabonete e até lysoform64. Outra se espanta 

de não ter “pego” doenças, já que ficava com muitos homens durante a noite; ela 

                                                           
62 Em 1951 o Brasil assinou o Tratado Abolicionista Internacional, na ONU – Organização das Nações 
Unidas. Ser um país abolicionista significa defender a total eliminação da prostituição. Nesses países 
esta atividade é tolerada (já que os abolicionistas são contra qualquer regulamentação) e prostituta não 
é considerada uma criminosa. O Abolicionismo foi criado no século XIX por mulheres inglesas que 
acreditavam na possibilidade de uma reforma moral da sociedade. O movimento tem hoje sede em Paris 
e se chama Federação Abolicionista Internacional (FAI) BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Profissionais 
do sexo: documento referencial para ações de prevenção das DSTs e da AIDS. Brasília: DF, 2002. p.20   
63 ENGEL, Magali. Meretrizes e doutores – Saber médico e prostituição no Rio de Janeiro (1840-1890). 
São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. p. 79. 
64 Neste caso não sabemos se a entrevistada se referia ao Lysoform vendido em farmácias ou ao que é 
utilizado para desinfetar ambientes. 
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acredita que o exame do órgão sexual do cliente antes de deitar e apagar a luz pode 

ter garantido sua saúde. As prostitutas que participaram da pesquisa de Pinho nos 

dizem também que a camisinha raramente era usada. Ao que parece este quadro só 

iria mudar com o aparecimento dos primeiros casos de AIDS e ainda assim, 

lentamente.65   

O livro Falando de AIDS: um guia para o trabalho comunitário66 foi publicado 

pela BEMFAM em 1989 com fundos que foram disponibilizados pela IPPF e aqui será 

utilizado por nós como fonte. Na publicação não consta a sua tiragem e nada sabemos 

de sua circulação. O livro conta com 98 páginas sendo algumas ilustradas. Foi 

destinado a aqueles que estavam envolvidos no aconselhamento e saúde sexual e 

AIDS na comunidade: professores, profissionais de saúde e planejamento familiar, 

líderes de jovens e educadores de adultos poderiam valer-se do material como material 

de apoio para esclarecer questões pertinentes à prevenção da AIDS.    

O Guia poderia e deveria ser adaptado, dependendo da situação de cada país. 

Trechos poderiam ser reescritos para ficarem mais claros, seções poderiam ser 

omitidas ou ampliadas. Os autores também deixavam claro que, ainda que alguns 

trechos do livro pudessem ser considerados “ofensivos ou desagradáveis” aqueles que 

os utilizassem deveriam pensar bem antes de suprimi-los. Os profissionais deveriam 

                                                           
65 PINHO, E. B. de M. O tempo bom do farol: transgressão, sociabilidade e afeto nas trajetórias de ex-
prostitutas idosas. 2012, 239f. Dissertação (Mestrado em Sociologia). Centro de Humanidades. 
Universidade Federal do Ceará. Fortaleza-CE, 2012.  
66 BEMFAM. Falando de AIDS: um guia para o trabalho comunitário. BEMFAM: Rio de Janeiro, 
1989. O livro foi produzido por Gill Gordon e Tony Klouda (que compunham a Unidade de Prevenção da 
AIDS da IPPF) em 1988 e adaptado para o Brasil por Vanderley Crisósthomo. 
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falar e ouvir as pessoas abertamente para contribuir com o “amor sem medo”. Os 

“trabalhadores de campo” também precisavam adaptar as informações 

anticoncepcionais para que o risco de infecção viesse a ser considerado. 

 Como é possível perceber, algumas mudanças podem ser identificadas na 

postura da BEMFAM quanto à “vivência do amor” e ao método a ser empregado entre 

os casais. A pílula anticoncepcional, método eficaz, sem vinculações com o erotismo, 

continuava a ser central em publicações como o Boletim e também na Revista 

População & Desenvolvimento (esta parece ter substituído aquele). Contudo, aquele 

método precisava ceder lugar à camisinha - a única que poderia prevenir contra a 

AIDS - em outras publicações, de acordo com os sujeitos abordados e com as 

ocupações e relacionamentos que estes tivessem. Ao falar em viver o “amor sem medo” 

fica óbvio que falava-se de sexo, algo que não pudemos vislumbrar de forma tão 

evidente nos boletins da BEMFAM antes do aparecimento da AIDS.67 

Este material da BEMFAM apresenta, em um primeiro olhar, uma visão da 

doença e daquela situação histórica que poderíamos considerar como mais aberta e 

menos preconceituosa. Mas será mesmo? Como exemplo desta postura tem-se a 

utilização do termo “atividade de alto risco” e não “grupo de risco” como ainda é possível 

identificar atualmente, no senso comum. Os autores também dizem que não se deve 

“assumir posições sobre o comportamento sexual de outras pessoas”. As mulheres, 

por sua vez, podem ser vislumbradas como ativas sexualmente, como nota-se no 

                                                           
67 Poderíamos pensar que isto ocorre porque novamente o principal método a ser usado durante o sexo 
passa a ser responsabilidade do homem e não da mulher como no caso das pílulas? É uma questão 
para se refletir. 
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exemplo a seguir: “Mara adora fazer amor. Ainda não deseja comprometer-se e por 

isso tem uma quantidade de namorados. Sempre insiste que os namorados usem 

camisinhas com o nonoxinol-968, se fazem sexo com penetração”.69 

No caso das prostitutas, o Guia discute que a opressão sobre elas e grupos 

como os homossexuais aumentara bastante em decorrência da cobertura dos meios 

de imprensa que usavam expressões como “praga homossexual” ou “as prostitutas 

disseminam a AIDS”. Imagens como a que segue são apresentadas com a intenção 

de criticar a ideia de que apenas prostitutas, usuários de drogas e homossexuais 

estariam suscetíveis de contrair a doença.  

 

 

BEMFAM. Falando de AIDS: um guia para o trabalho comunitário. BEMFAM: Rio de Janeiro, 
1989.  p. 46 

 

                                                           
68 Espermicida que, acreditava-se, seria capaz de matar o vírus HIV. 
69 BEMFAM. Falando de AIDS: um guia para o trabalho comunitário. BEMFAM: Rio de Janeiro, 1989.  
p. 37. (Grifo nosso). 
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Contudo, existe algo de contraditório se analisarmos outras imagens ou os 

exemplos que deveriam ser discutidos nos grupos comunitários, como os que se 

seguem: 

 

Um homem é infectado pelo HIV, depois de fazer sexo com uma 
mulher que encontra no bar. Volta para casa e sua mulher, grávida, 
é infectada. 

Um dependente de drogas do norte, que está infectado pelo HIV viaja, 
e faz sexo com um rapaz do sul. A namorada seguinte deste é 
infectada pelo HIV.70 

 

A contradição a que nos referimos está em, apesar de negar que prostitutas 

e homossexuais constituam “grupos de risco”, mostrar – logo em seguida - que 

mulheres que podem ser encontradas em bares (eufemismo para prostitutas ou crítica 

às mulheres que não se mantém no local que deveriam, leia-se a esfera privada?) ou 

um homem que tenham relações sexuais com outro é portador do vírus da AIDS e 

contaminador da namorada, que é duplamente traída por aquele que teria uma 

“sexualidade mal definida”. A imagem a seguir também contradiz as afirmações da 

BEMFAM: para ficar livre de DSTs só “saindo da prostituição”.  

 

                                                           
70 Ibid. p.47 
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BEMFAM. Falando de AIDS: um guia para o trabalho comunitário. BEMFAM: Rio de 
Janeiro, 1989.  p. 98. 

 

Nesse aspecto a BEMFAM parece mais próxima dos textos religiosos, quando 

estes falavam daquelas que se prostituíam: 

 

Eis agora que as prostitutas se tornam um perigo imediato já que, 
pelo próprio exercício de sua profissão, são suscetíveis de se 
tornarem um dos mais perigosos grupos de contaminação. Estima-
se que 15% dos homens, cuja fonte de contaminação não pôde ser 
determinada, tiveram relações com prostitutas, o que faz crer que 
estas tenham sido os agentes transmissores. E nada mais lógico, se 
pensarmos no papel da promiscuidade na transmissão do vírus da 
Aids.71 

  

As páginas do Guia trazem definições de homens e mulheres. Enquanto a 

mulher que está no bar é portadora do vírus HIV, a que está em casa prestes a ser 

                                                           
71 CHARBONNEAU, Paul-Eugène. AIDS, prevenção, escola. São Paulo: Paulinas, 1987. p. 43-44. 
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mãe – note-se a idealização mulher - lar – mãe - é vítima e contrai Aids do marido 

que não usou camisinha. Na imagem a seguir marcas de gênero também são 

identificadas, sendo válido mais uma vez atentar para os escritos de Scott, segundo a 

qual devemos reconhecer “homem” e “mulher” como “(...) categorias vazias e 

transbordantes; vazias porque elas não têm nenhum significado definitivo e 

transcendente; transbordantes porque, mesmo quando parecem fixadas, elas contêm 

ainda dentro delas definições alternativas negadas ou reprimidas 72”. 

 

 

BEMFAM. Falando de AIDS: um guia para o trabalho comunitário. BEMFAM: Rio 
de Janeiro, 1989.  p. 82. 

 

Tivemos acesso a outra publicação da BEMFAM em que as prostitutas e 

homossexuais são contemplados. Trata-se de Saber ouvir, saber falar: um modelo de 

campanha informativa sobre a difusão da AIDS e a prevenção da doença, publicada 

no ano de 1992. Vale ressaltar que as pesquisas que lhe dão suporte tiveram início no 

ano de 1989 e por isso estamos utilizando-o. Assim como o Guia, não sabemos nada 

                                                           
72 SCOTT, Joan. Ibid. p. 93. 
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sobre sua circulação e tiragem73. Nesta documentação interessa-nos o trabalho 

realizado junto às mulheres, que no caso eram prostitutas na Vila Mimoza, no Rio de 

Janeiro.  

Nesta Vila foi instalada a Rádio Mimoza74, uma rádio comunitária constituída 

por um sistema de alto-falantes espalhados pela Vila, uma zona de prostituição 

existente na cidade do Rio de Janeiro desde o início do século XX.75 A Rádio foi 

resultado da experiência de colaboração entre a BEMFAM e a Associação das 

Prostitutas e visava a prevenção da AIDS no contexto do Programa Integrado de 

Planejamento Familiar do Rio de Janeiro. Essa ação da BEMFAM foi consequência de 

uma reestruturação em suas atividades, ocorrida na segunda metade da década de 

1980, quando um programa de Saúde Reprodutiva foi implementado inicialmente em 

três estados: Pernambuco (1984), Rio de Janeiro (1985) e Ceará (1986).76 A rádio 

apresentava uma programação musical, mensagens de prevenção da AIDS, serviços 

de informação, publicidade – anúncios de camisinhas - e depoimentos de mulheres 

que passaram a usar o preservativo e ficaram satisfeitas. 

                                                           
73 A pesquisa e publicação foram realizadas com o apoio financeiro da USAID (United States Agency for 
International Development) e apoio técnico da AIDSCOM. Teve como modelo a experiência de um projeto 
no qual foram desenvolvidos material educativo para grupos específicos, como crianças e adolescentes, 
prostitutas e homossexuais. BEMFAM. Saber ouvir, saber falar: Um modelo de campanha informativa 
sobre a difusão da AIDS e a prevenção da doença. BEMFAM, Rio de Janeiro: 1992.    
74 De acordo com o material da BEMFAM, as prostitutas insistiam na escrita de “Mimoza com Z”.  
75 À época da pesquisa a Vila era formada por 44 casas onde moravam aproximadamente 500 mulheres 
que recebiam em média seis mil fregueses por mês. Lá funcionava a Associação das Prostitutas do Rio 
de Janeiro, que foi fundada com o objetivo de organizar a comunidade contra a especulação imobiliária. 
76 Paralelamente ao Programa de Saúde Reprodutiva foi desenvolvido um Programa de Prevenção às 
DSTs/HIV/AIDS. Este contemplava grupos de homossexuais, organizações de prostitutas e instituições 
de meninos de rua. COSTA, Ney Francisco Pinto. (org.). BEMFAM: 40 anos de história e movimento no 
contexto da saúde sexual e reprodutiva. Rio de Janeiro: BEMFAM, 2005 p.89-90. 
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 Para a constituição da rádio alguns grupos focais de prostitutas foram formados 

e ouvidos. A intenção era subsidiar a criação da campanha de informação sobre 

HIV/AIDS sem que “mitos, tabus e preconceitos vigentes em relação à doença e à sua 

prevenção”77 fossem reforçados. As falas das mulheres versavam sobre a visão que 

tinham de si mesmas – sua profissão, os clientes, os amigos78, o conhecimento a 

respeito das DSTs e da AIDS e os métodos de prevenção de doenças.  

De acordo com o documento, as entrevistadas prostituíam-se por falta de opção 

ou por considerar a atividade rendosa e assim como aquelas ouvidas por Erika Pinho 

“desinfetavam” os órgãos genitais dos clientes; além disso, faziam uso de Benzetacil, 

antibiótico usado contra doenças como a gonorreia e a sífilis. De 27 entrevistadas 

apenas duas admitiram já terem contraído uma DST. Para elas os homens é que 

transmitiam essas doenças para as mulheres, o que pode ser lido aqui como uma visão 

que busca subverter a ideia de prostituta enquanto “suja” ou “doente”. 

 Quanto ao uso da camisinha, muitos clientes não queriam usar, seja porque não 

acreditavam na existência da AIDS, por que não queriam comprar ou por afirmar que o 

método interferia no prazer assemelhando-se a “chupar bala sem tirar o papel”. Insistir 

para que usassem poderia significar perder o cliente, o que deixava as mulheres em 

um impasse.   

 As prostitutas também tinham ressalvas quanto ao uso da camisinha. De acordo 

com as entrevistadas, o preservativo causava assaduras e ardência principalmente nos 

                                                           
77 BEMFAM. Saber ouvir, saber falar: Um modelo de campanha informativa sobre a difusão da AIDS e 
a prevenção da doença. BEMFAM, Rio de Janeiro: 1992.p. 14.    
78 Amigos deve ser entendido como clientes fixos ou namorados. 
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dias em que se tinha muitos clientes; não seria de fato eficaz ou não evitaria a doença 

se esta realmente estivesse no destino da entrevistada, o que nos mostra uma visão 

fatalista e perigosa. Além disso, um outro motivo foi apontado para a recusa da 

camisinha e este de caráter econômico. A constatação da ejaculação do cliente era 

importante para a cobrança dos serviços: algumas vezes a camisinha poderia acarretar 

prejuízos para as mulheres já que com o preservativo nem sempre percebiam se o 

freguês já havia ejaculado. Com “clientes fixos” ou companheiro a camisinha não era 

utilizada. Uma das entrevistadas falou dos prejuízos para o prazer: “com camisinha não 

dá prazer; não se sente o pênis latejar lá dentro”.79 

 Tendo todas estas questões, os dirigentes da BEMFAM e as prostitutas, de 

acordo com o documento, pensaram em estratégias para sensibilizar o cliente a usar o 

preservativo. Cartazes e rádio entraram em ação. Evitou-se falar de AIDS para não 

aumentar a tensão e afastar ainda mais os clientes. Os programas se fundamentaram 

em três linguagens: a publicitária (anúncios de camisinha), a humorística (piadas sobre 

o uso do preservativo) e a do exemplo (relatos de experiências). De acordo com o 

texto, buscava-se a persuasão e não a imposição. A rádio também constituiu um 

veículo importante para os clientes que tinham pouco estudo.   

 

                                                           
79 BEMFAM. Saber ouvir, saber falar: Um modelo de campanha informativa sobre a difusão da AIDS e 
a prevenção da doença. BEMFAM, Rio de Janeiro: 1992.p. 31. 
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COSTA, Ney Francisco Pinto. (org.). BEMFAM: 40 anos de história e movimento no contexto 
da saúde sexual e reprodutiva. Rio de Janeiro: BEMFAM, 2005. p.91 

  

 Este material mostra-se importante ao nos indicar, através de mensagens que 

buscavam persuadir os homens para a importância do uso do preservativo, o que vinha 

sendo praticado entre mulheres e clientes, desautorizando o saber destes e afirmando 

a importância do ritual para a enunciação dos discursos, ressaltando a “qualificação que 

devem possuir os indivíduos que falam”80 como indispensável: 

 

- Não há como perceber quando uma pessoa está contaminada, o 
que significa que todo mundo corre risco quando transa sem 
camisinha. 

- Tanto sexo anal como o vaginal são arriscados quando não se usa 
camisinha; 

                                                           
80 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France. Tradução de Laura 
Fraga de Almeida Sampaio. 24ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014. p. 37 
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- Lavar o pênis ou a vagina com álcool, tomar antibióticos, uma boa 
alimentação ou somente fé em Deus não diminuem o risco de contrair 
Aids.[...]81    

 

Um ponto positivo a se ressaltar na publicação é o fato das prostitutas terem 

sido ouvidas, apesar de não termos acesso às entrevistas completas e não serem feitas 

referências a quem fala (o que pode ter ocorrido por uma opção da BEMFAM ou das 

próprias prostitutas de manter o anonimato). O silêncio que se impôs sobre às mulheres 

e, dentre elas, as prostitutas, durante tanto tempo não deve ser visto, porém, como um 

“puro e simples silenciar” e não se pode fazer uma separação entre o dito e o não dito: 

tem-se que determinar as formas do não dizer e como se distribuem os que não podem 

e os que não podem falar; “não existe um só, mas muitos silêncios e são parte integrante 

das estratégias que apoiam e atravessam os discursos”82.   

Ensaiando uma conclusão para este trabalho, pode-se dizer que a ideia de 

mulher e homem que perpassa as publicações da BEMFAM modifica-se, ainda que 

não totalmente, no recorte que elegemos para esta pesquisa. Como vimos, se 

inicialmente prazer e vivência livre da sexualidade eram rechaçados no Boletim da 

BEMFAM, posteriormente passam a ser mais tolerados. Ainda assim, ao que parece, 

as mudanças recaem mais sobre as mulheres (mesmo que continue sendo ela a 

responsável pela concepção e contracepção). Quanto aos homens, mantém-se uma 

                                                           
81 BEMFAM. Saber ouvir, saber falar: Um modelo de campanha informativa sobre a difusão da AIDS 
e a prevenção da doença. BEMFAM, Rio de Janeiro: 1992.p. 20. 
82 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade, I: a vontade de saber. 15ª ed. Tradução Maria Thereza 
da Costa e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988. p. 33-34. 
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certa aceitação de seu comportamento quanto à vivência da sexualidade, que deve ser 

modificado apenas em razão da AIDS.  

Ainda que as entrevistas feitas com prostitutas constituam um ponto positivo 

por dar visibilidade a elas, entendemos que isso só se concretiza em uma situação de 

tentativa de prevenção de uma doença que as atingia e da compreensão de que elas 

poderiam disseminá-la. Além disso, a mulher ouvida é somente a prostituta, a quem é 

dado o direito de falar sobre sexo e prazer. À mulher - mãe – dona de casa este direito 

não é dado naquelas publicações, o que colabora para ratificar a divisão entre mães e 

putas.    
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Sessão II – 28/07/2016 
 

A MULHER INIMIGA NÃO MERECE PERDÃO: VIOLÊNCIA CONTRA AS 
MULHERES NO CONTEXTO DO CANGAÇO 
 

Nadja Claudinale da Costa Claudino83 
 

 

Muito se tem falado sobre o fenômeno do cangaço, são livros, cordéis, teses, 

filmes e minisséries que elaboram imagens e discursos sobre a vida de homens e 

mulheres participante da vida cangaceira. A maioria desses relatos está centrado na 

vida de Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião e no encontro com sua 

companheira Maria Gomes de Oliveira a também famosa Maria Bonita. Além de ser 

muito comentado, o cangaço foi bastante combatido por meio dos discursos de 

jornalistas e escritores da época que lançavam mão dos crimes praticados pelos 

cangaceiros para reforçar o preconceito reinante contra os sertanejos mestiços. Os 

cangaceiros eram tratados nesses textos como animais irracionais, monstros que 

cometiam brutais assassinatos e estupros por não conseguirem refrear seus instintos 

bestiais. Assim toda a sociedade estava ameaçada por esses “homens selvagens” 

capazes de qualquer vilania para satisfazerem suas vontades “anormais”. Casos de 

violência se espalhavam rapidamente pelas pequenas cidades do interior, os malfeitos 

dos cangaceiros eram temidos e ao mesmo tempo admirados através de uma 

                                                           
83 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da UFPB e professora da rede privada de 
ensino na cidade de João Pessoa. nadjaclaudino@yahoo.com.br. 
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curiosidade vacilante, mas que estava sempre procurando enriquecer de detalhes 

macabros as maldades cometidas pelos bandidos. Esse mundo misterioso do cangaço 

encontrava bastante eco no medo dos sertanejos desprotegidos e também nas 

narrativas dos poetas populares, pois o cangaço era pensado por muitos como um 

brado de insubordinação das populações mais pobres frentes aos coronéis. Todas 

essas versões fazem do cangaço um território, que mesmo já tendo sido muito 

percorrido, continua merecendo novos olhares, se fazendo necessário atentar para os 

sujeitos históricos que apareceram nessas versões apenas como mostras da 

perversidade dos criminosos, sendo vítimas da violência e dos discursos que trataram 

suas histórias apenas para reforçar a crueldade dos cangaceiros, sem que se pense 

realmente no sofrimento das vítimas. 

O cangaço era considerado como coisa de “cabra macho”, lugar em que os 

meninos sertanejos afirmavam sua masculinidade. “O cangaço pela brutalidade que o 

envolvia, era um mundo único e exclusivo só para homens. Sobretudo, homens 

destemidos. A mulher era figura descartada nesse meio” (LIMA, 2011, p. 26). Antes da 

incorporação no bando, as mulheres eram vistas pelos cangaceiros como um perigo, 

um corpo repleto de mistérios. Comparadas à mãe ou irmãs deveriam ser respeitadas. 

Isso se dava principalmente com a figura materna que segundo Daniel Lins (2012, p. 

23) era assim pensada pelos sertanejos como: “Santa, dedicada, [e] conformada à lei 

do marido, ela deveria ser idolatrada, pois seu corpo, santificado pelo sofrimento, 

eliminava a marca do pecado original, erro supremo de Eva”.  

Cangaceiros como Jesuino Brilhante, Sinhô Pereira, Antônio Silvino não 

permitiam que mulheres vivessem nos bandos e essa proibição não se dava só por 
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aspectos práticos, como por exemplo, a aparente fragilidade da mulher e a sua falta de 

preparação com as armas e com a vida de fugas e violência. A entrada das mulheres 

não era permitida por conta de crenças religiosas. Os cangaceiros achavam que as 

mulheres poderiam trazer para o grupo má sorte, amolecer os homens, enfraquecê-los, 

“elas representavam um perigo tanto no plano real como no plano simbólico” 

(GRUSPAN-JASMIM, 2006, p.121). Deitar com uma mulher poderia deixar os homens 

menos afeitos à violência e mais desprotegidos, poderia abrir o corpo dos cangaceiros. 

As rezas fortes seriam quebradas com a presença feminina. Eram muitos os tabus 

ligados ao sexo feminino: 

Bem antes da entrada das mulheres no cangaço, o próprio Lampião 
impunha aos companheiros todo um ritual cheio de proibições sexuais. 
Assim era perigoso ter relações sexuais nas sexta-feiras, “dia da 
morte de Jesus” e na véspera de combates quem tivesse cometido o 
“pecado da carne” devia emergir nas águas purificadoras do São 
Francisco, depois das dez da noite, com a cabeça protegida por um 
chápeu de palha (GRUSPAN-JASMIM, 2006, p. 229). 

A vida dos cangaceiros girava em torno de rituais mágicos, de rezas fortes que 

na crença deles fechavam seus corpos e os faziam escapar das armas dos inimigos. 

As orações de São Jorge e da Pedra Cristalina, por exemplo, eram muito usadas, 

principalmente nos momentos de perigo para o grupo. Andavam com orações dentro 

de saquinhos junto ao corpo, orações muitas vezes oferecidas por religiosos, medalhas 

do Padre Cícero e toda a sorte de amuletos protetores. 

Mesmo com todas essas proibições, no ano de 1930 se deu um acontecimento 

inédito: a incorporação de mulheres ao grupo de Lampião, que nesse momento já era 

denominado Rei do Cangaço, tendo suas proezas e crimes enorme notoriedade na 
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imprensa de todo o país, tendo como pioneira Maria Gomes de Oliveira, que, sob vários 

pseudônimos, inclusive o de Maria Bonita, foi companheira de Lampião até a morte (de 

1930 a 1938).  

 Segundo Gruspam (2006), houve uma mudança significativa na vida dos 

cangaceiros com o ingresso das mulheres no bando de Lampião, pois foi instaurada 

uma nova hierarquia, com novos laços familiares e uma organização diversa da que 

existia até ali. Com as mudanças trazidas a partir da entrada de mulheres no cangaço 

houve uma maior tendência a sedentarização. Os antecessores de Lampião não 

aceitavam mulheres dentro dos grupos. Quando eram casados ou mantinham um 

relacionamento com alguma mulher geralmente as deixavam “guardadas” na casa de 

algum coiteiro84, indo assim visitá-las quando encontravam oportunidade de ir às vilas 

ou cidades.  

Quase todos os cangaceiros que atuaram antes de Lampião, tiveram 
suas mulheres e filhos, porém, as “esposas” não acompanhavam seu 
“maridos”. A mulher permanecia sempre em um lugar fixo e com 
identidades resguardadas, esperando que um dia pudesse rever, 
mesmo que só por alguns minutos, seus amores guerreiros. (LIMA, 
2011, p. 26) 

 

A demonização da mulher, o medo do feminino invadia a mente dos 

cangaceiros. José Baiano, cangaceiro de Lampião, marcava a face das mulheres com 

um ferro em brasa. Segundo a imagem repleta de preconceitos criada pelo escritor 

Ranulfo Prata no livro Lampião, escrito em 1934, enquanto Lampião ainda estava vivo 

                                                           
84 Eram chamado de coiteiros os sertanejos que protegiam os cangaceiros. Esses homens e mulheres 
davam coito aos cangaceiros, lugar onde pudessem se esconder por determinado tempo fugindo da 
perseguição das volantes.  
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e, segundo alguns testemunhos, lido pelo Rei do Cangaço, Zé Baiano era um “Negro 

grosso e malvado. De cabeça disforme, grande Nariz, esparramado na face bestial, 

boca rasgada de sapo cururu, é de horripilante feiura. É, talvez por isto, o mais perverso, 

sobretudo com as mulheres (PRATA, 2010, 58)”. Suas inicias JB ficavam marcadas 

nas faces das sertanejas que desafiassem de alguma forma, para os padrões do 

cangaceiro, alguns códigos de conduta, portanto mulheres com cabelos curtos, ou com 

vestido que deixassem as pernas à mostra poderiam ser marcadas, servindo de 

exemplo da fúria e da brutalidade desses homens que viviam teatralizando atos de 

crueldade extrema, morrer não era o maior castigo, a vida ou a morte das mulheres 

pouco importava na sociedade sertaneja, mas a perda da virgindade, a violência sexual 

parecia a melhor forma de vingança contra os inimigos. Socialmente a mulher estuprada 

por cangaceiros ou volantes morria para a sociedade sertaneja. A marca do ferro no 

rosto, ferro usado para marcar o boi com o nome do seu proprietário, servia também 

para marcar a face e alma dessas mulheres estigmatizadas por uma violência 

desmedida, violência sertaneja que alcança também os homens, mas se fazia muito 

presente na vida das mulheres. As mulheres pobres sertanejas não tinham muitas 

escolhas. Ser mulher por si só já denotava uma inferioridade em um sertão onde a 

masculinidade e a força eram privilegiadas. A mulher ficava sem uma identidade própria, 

seguindo modelos impostos pelos homens: 

Mulheres ricas, mulheres pobres; cultas ou analfabetas; mulheres 
livres ou escravas do sertão. Não se importa a categoria social: o 
feminino ultrapassa a barreira de classes. Ao nascerem, são 
chamadas “mininu fêmea”. A elas certos comportamentos, posturas, 
atitudes e até pensamentos foram impostos, mas também viveram o 
seu tempo e o carregam dentro delas (FALCI, 2011, p. 241). 
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. Mulher marcada na face com as inicias do cangaceiro José Baiano. 

http://www.esperancadeouro.com/2014/08/fotos-rarissimas-e-tudo-sobre-morte-

de.html. Acesso em 12 de jun de 2016. 

 

 As mulheres, principalmente aquelas que estavam aliadas com os inimigos 

dos cangaceiros, sendo familiares de policiais volantes ou de qualquer um que ousasse 

desafiá-los, eram vistas simplesmente como inimigas, que seriam subjugadas pelo seu 

sexo: “Ora, para o cangaceiro, como para o guerreiro, o inimigo é sempre o outro a se 

evitar, a castigar e, se necessário, a matar. A mulher, estranha ao bando, merecia a 

mesma sorte que o inimigo ou “macaco” perseguidor” (LINS, 1997, p. 115).  

No romance “Cangaceiros” de José Lins do Rego, publicado pela primeira vez 

em 1953, a repercussão social e familiar do estupro de moças sertanejas por oficiais 

volantes é assim narrada: “Germano não podia olhar para as meninas. E me disse uma 

vez, que pelo gosto dele matava as duas. Moça desonrada assim não valia a pena 

viver” (REGO, 1980, p. 23). Com o relato ficcional podemos perceber que o estupro 

além de carregar toda a violência ainda era inscrito no corpo da mulher como um 

repelente, a partir daquele momento ela não teria mais lugar de aceitação no seio da 

http://www.esperancadeouro.com/2014/08/fotos-rarissimas-e-tudo-sobre-morte-de.html
http://www.esperancadeouro.com/2014/08/fotos-rarissimas-e-tudo-sobre-morte-de.html
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própria família, a moça estaria estragada, não tinha a quem recorrer, a culpa seria 

sempre sua, mesmo apanhada em casa, sem defesa frente à brutalidade de soldados 

e cangaceiros. “Em todo ataque que o bando fazia, era comum se registrar, além de 

morte, roubo e destruição, casos de estupro praticados em moças e senhoras, muitas 

das vezes na presença de pais e maridos, como um toque a mais de perversidade”. 

(NASCIMENTO, 2015, p. 16).  

Invadir fazendas, pedir resgates, adentrar em cidades do sertão, como fizeram 

no município de Sousa e humilhar as autoridades, a exemplo do Juiz de Direito obrigado 

a se arrastar pelas ruas como um cangaceiro nas costas85. A humilhação contra os 

homens também marcava o corpo das mulheres, assim o estupro era usado pelos 

cangaceiros como arma de guerra. Violentar uma mulher era desgraçá-la, deixá-la sem 

utilidade numa sociedade que prezava a pureza feminina. Sobre isso Lins (1997, p 

104) diz: “A violação dava, pois, lugar a uma condenação radical da mulher. Não havia 

nem perdão, nem compreensão para com a vítima”. Dessa forma Lampião usava o 

estupro para humilhar os inimigos. A historiadora Susel Oliveira da Rosa, no livro 

“Mulheres, ditaduras e memórias”, nos fala de como os corpos femininos são mais 

suscetíveis a violência sexual em caso de guerra e em regimes autoritários, ela nos traz 

dados da Anistia Internacional:  

 

Para Irene Khan, secretária geral da Anistia, se longe dos conflitos as 
mulheres não têm os mesmos recursos econômicos, direitos políticos, 
autoridade e controle sobre seu entorno e suas necessidades que os 

                                                           
85 Ver: OLIVEIRA, Bismarck Martins. Histórias do cangaço: o saque de Sousa  Paraíba. Campina Grande: 
Impressos Adilson, 2009.  



 

 
79 

 

homens, nas situações de conflitos essa situação se exacerba, 
aumentando a discriminação e a violência. (ROSA, 2013, p. 67) 

 
Refletindo sobre essa compreensão, penso que a guerra apresenta contornos 

mais trágicos para as mulheres, pois a violação de seus corpos ronda como uma 

ameaça constante, os homens exercem a força física e sua posição de poder, a 

excepcionalidade do conflito e a pouca medidas de proteção ao sexo feminino são 

fatores que fortalecem essa cultura. O historiador inglês Anthony Beevor denunciou no 

seu livro “Berlim 1945: A queda”, que o exército da antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas chegou à capital da Alemanha e se converteu num exército de 

estupradores, o combustível da violência era os muitos litros de vodka russa mandadas 

anteriormente para recepcionar os soldados que vinham da frente oriental. A vingança 

era pelos milhares de soviéticos tombados nos combates em território russo. Os homens 

nazistas mortos ou presos se livraram do Exército Vermelho, as mulheres sofreram com 

a violência sexual legitimada por uma nação e encoberta por um discurso que via essa 

violência apenas como um mal menor perto do esforço de guerra empreendido pelas 

grandes nações do mundo contra o nazismo. Na capital do sonho do Terceiro Reich 

alemão, desmoronada por anos de guerra, ou nas mais afastada cidade do sertão 

nordestino; numa guerra que movimentava poderosas nações do mundo, ou em outra 

envolvendo tropas sertanejas famintas contra cangaceiros que mais se escondiam do 

que se mostravam, as mulheres foram assombradas pelo mesmo medo, o da violação 

e também pelo mesmo silenciamento frente à violência. Nos momentos de maior 

violência e conflito, aqui ou em outras partes do mundo podemos reafirmar a 

compreensão de que: “Tudo acontece como se a atividade de combate encontrasse no 
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estupro das mulheres, fossem quais fossem, a sua significação mais profunda. Seu 

sentido verdadeiro, talvez.”(ROUZEAU-AUDOIN,2011,  p. 404). 

              O estupro no interior do nordeste, na década de 1930, assumia contornos 

mais trágicos, pois a sertaneja precisava proteger sua virgindade, defender o seu futuro 

e a honra de sua família. Mesmo sem defesa frente às armas dos bandos e a seus 

desejos de sexo e dominação, a mulher era culpada por ser “frágil” e não ter se 

“debatido suficientemente” por sua virgindade, por ser bela, por ser jovem e ter 

despertados desejos, por estar no lugar errado na hora errada. A mulher reduzida ao 

seu sexo, mas sem ter o controle sobre ele, vítima da dominação masculina que 

“protegia” sua “pureza”, vítima daquele que tomava seu corpo com violência. Vítima de 

uma guerra comandada por homens para resolverem assuntos “de homem” e depois 

humilhadas por conta da violência que sofriam.  

A virgindade era o grande tesouro da mulher, dela dependiam o casamento e 

o lugar destinado aos seres femininos no seio da sociedade. Ser moça era guardar um 

pedaço recôndito do seu corpo, o véu de Maria, o hímen. Ser mulher “arrombada”, 

“furada”, “perdida” “desgraçada” podia modificar para sempre a existência feminina.  

Deixar de ser “moça” para se transformar em “mulher” sem ter um homem que tomasse 

para si essa responsabilidade era uma grande “tragédia”. A palavra mulher deixava sua 

classe gramatical de substantivo e passava a adjetivar, o adjetivo era pouco elogioso: 

“Aquilo lá não é mais moça, aquilo já é mulher” ser uma “mulher mulher” fazia as moças 

e meninas sertanejas se “perderem”, se perdiam no discurso, se perdiam na vida, tendo 

que ir embora, se perdiam como sujeitos, viravam “objetos usados”. O estupro 

estigmatizava a mulher, a culpa recaia sobre si, para sua família restava apenas a 
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vergonha e o ódio lançado contra a própria vítima. “A agressão atenta contra a honra 

de todos os que não souberam defender um bem tão precioso: pai, irmãos, família. 

Tais casos se resolvem, portanto, entre homens, frequentemente pela violência” 

(KNIBIEHLER, 2016, p. 113).  

Muitas são os exemplos de mulheres que entraram no imaginário popular como 

santa por terem defendido sua virgindade com a própria vida. Preferir morrer a ser 

violada se transforma em ato de heroísmo. Aida Curi defendeu sua “honra”, suportou 

trinta minutos de espancamento e morreu atirada de uma janela de um prédio em 

Copacabana, o bairro mais badalado do Brasil, lugar onde a chamada “juventude 

transviada” da época andava de lambreta e ouvi o rock and e roll enquanto 

escandalizava as mães e os pais de família. Por ter se defendido tão bravamente das 

agressões, sua morte foi usada como exemplo de honradez, até hoje seu túmulo é 

procurado por pessoas em busca de milagres. Maria Goretti, italiana que virou santa, 

muito jovem foi viver numa casa compartilhada com outra família. Um membro dessa 

família, jovem de vinte anos, tentou estuprá-la diversas vezes, sempre com forte 

resistência por parte da vítima. Aos onze anos foi ferida de morte depois de resistir ao 

estupro. Morreu no hospital, segundo os testemunhos, olhando a imagem de Nossa 

Senhora e perdoando seu algoz Alessandro. Em 1950 foi canonizada na sua presença, 

pois o mesmo se arrependeu do crime e foi importante peça no processo de 

canonização de Maria Goretti86. A catarinense Albertina Berkenbrock também sofreu 

uma tentativa de estupro quando contava doze anos de idade. No ano de 1930 a 

                                                           
86 http://www.cruzterrasanta.com.br/historia-de-santa-maria-goretti/97/102/ . Acesso em: 09 de abril 
de 2016. 
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menina foi degolada por se negar a ter relações sexuais com um empregado da fazenda 

de seus pais. Desde sua morte, seu túmulo virou lugar de peregrinações. No ano de 

2007 foi beatificada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Há um site que arrecada 

fundos para dar andamento ao processo de canonização de Albertina87. Esses são 

alguns exemplos de que morrer para se livrar de um estupro parecia ser a única forma 

de ser “perdoada” por ter sofrido essa violência. Só assim a mulher não seria culpada, 

a “loucura” e “maldade” do “monstro” estuprador seria notada a partir das reações de 

defesas da vítima, quanto mais se machucasse ao se defender, mais seria digna de 

alguma compaixão. A morte o martírio, esse sim eram vistos como exemplo máximo 

das virtudes da mulher e de que o seu não era de fato verdadeiro. Fatos ocorridos nas 

décadas de trinta e cinquenta do século XX, mas que se repetem diariamente no pouco 

valor dado as palavras das vítimas da violência sexual.  

As autoras Lana Lage e Maria Beatriz (2012, p. 287), nos dizem que a 

violência contra a mulher não era combatida por ser considerada como fora da esfera 

do público, aquela velha história de que “em briga de marido e mulher não se mete a 

colher” era usada mesmo fora das violências cometidas no âmbito do casamento, fosse 

a violência masculina contra os corpos femininos e o silencio se faria presente.  

Cabia aos homens “proteger” as mulheres de sua família, pois a honra 

masculina estava atrelada a virgindade e a conduta das mulheres de sua família. 

Quando uma mulher era estuprada não se pensava na humilhação sofrida por ela, 

aquela violência era percebida como uma agressão ao homem, como um roubo, 

suprema ofensa ao chefe de família.  

                                                           
87 http://www.beataalbertina.com/ Acesso em 09 de abril de 2016.  
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Érico de Almeida no livro “Lampeão: sua história”, narra a violação de uma 

mulher forçada a salgar a orelha de seu marido e entregá-la a seus estupradores, 

outros como Ranulfo Prata também se “compadecem” do sofrimento das mulheres 

violadas e narram suas histórias sempre deixando à mostra os requintes de crueldade. 

Também é perceptível a complacência da sociedade quando o estupro acontecia com 

mulheres não virgens e não casadas:  

Foi nesse povoado que Lampião, ao chegar, na véspera do combate, 
exigiu onze mulheres “amigadas” para ele e seus 10 companheiros.  
Foi tolerante e pouco exigente, porque não fez questão de casadas e 
de virgens. Contentava-se com as amigadas, num gesto displicente 
e de enfaro. (PRATA, 2010, p.80) 
 

 

O autor continua relatando os muitos crimes cometidos por Lampião, o espanto 

pela crueldade dos cangaceiros sempre é ressaltada no seu discurso, os crimes sexuais 

aparecem como objeto da curiosidade e são tratados apenas neste campo, como se o 

autor dissesse, vejam só o que acontece com as mulheres, percebam que monstro são 

os cangaceiros: “Após o saque das casas comerciais sertanejas, incendeia-as. Corta 

orelhas, castra, estupra raparigas adolescentes, contaminando-as de mal venéreo; viola 

mulheres casadas à vista dos maridos. (PRATA, 2010, p. 119)”. Um dos casos é 

relatado com detalhes pelo escritor.  Um casamento acontecia numa cidadezinha de 

Sergipe, quando o bando de cangaceiros chegou e:  

 
Lampião aprisiona o velho e o intima a dar-lhe o dinheiro. O homem 
recusa. O facínora então, com três companheiros, fazem menção de 
crucifica-lo na parede, a punhal. A moça, que espia pela fechadura 
ao ver o quadro, abre esolutamente a porta e pede a Lampião para 
soltar o avô, prometendo-lhe 600$000. Ele atende, mas ao embolsar 
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o dinheiro repara na beleza da rapariga e arrasta-a, de sopetão, para 
o quarto, onde estava a velha transida de pavor, escondida entre a 
cama e a parede. Consumado o ato bestial verifica o bandido que 
precisa de asseio. E como descobre a velha, agachada no seu 
esconderijo, obriga-a a faze-lo, ordenando-lhe a permanecer no 
quarto para prestar o mesmo serviço aos companheiros, que foram 
em número de cinco. (PRATA, 2010, p. 121) 

 
 
Os relatos fortes trazidos pelo autor são assim tratados por ele: “Mas deixemos 

estas “peraltices” insignificantes do bandido e narremos alguns dos seus grandes crimes 

(PRATA, 2010, p. 122)”. Os detalhes insignificantes se referiam à violação das 

mulheres. Os crimes contra a propriedade e a vida dos homens eram mais importantes 

nessa hierarquia, seu discurso “penalizado” com o cruel destino das sertanejas, logo é 

contradito com essa denominação de “peraltices” referente aos estupros.  

Alguns autores afirmam que com a entrada das mulheres no bando houve uma 

diminuição nos estupros cometidos pelos cabras.  

 

A entrada das mulheres nos bandos foi vista por uns como a 
decadência e a desgraça do cangaço. Para outros, as mulheres 
vieram aplacar a fúria assassina e o desejo sexual disforme que tanto 
feriram e humilharam as famílias nordestinas. Com a chegada e a 
permanência feminina, os cangaceiros adquiriram mais respeitos para 
com as indefesa sertanejas, diminuindo consideravelmente os terríveis 
estupros. (LIMA, 2011, p. 26) 
 

Essa compreensão de que os estupros diminuíram com a entrada das mulheres 

no bando de Lampião cai no mesmo engano de se pensar que os cangaceiros 

estupravam apenas motivados pelo desejo sexual e que bastando ter mulheres essa 

prática seria extinta ou mesmo diminuída, lembrando que muitas mulheres foram 
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estupradas e obrigadas a viver com cangaceiros como suas esposas dentro do bando. 

Assim como aconteceu com Dadá88 e Sila89. Os cangaceiros usavam o estupro como 

arma de guerra, atos de terror para intimidar os sertanejos e principalmente para marcar 

um lugar de força e supremacia frente aos corpos femininos. Mas nos discursos dos 

jornalistas a intencionalidade era a de taxar esses homens de anormais, dotados de 

uma sexualidade criminosa que a nada obedecia, assim a violência do Estado na 

captura desses homens seria mais facilmente justificada.  
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 No dia sete de outubro de 1946, pelas dezenove horas, iniciou-se uma 

discussão em um bar localizado na zona rural do município de Mallet-PR. Após 

trocarem algumas palavras ríspidas, Augusto e Marcos90, ambos poloneses, foram 

acalmados pelas pessoas que lá se faziam presentes. Após sair do bar, pelas vinte e 

duas horas, Augusto, que caminhava pela estrada, passou pela residência de Marcos 

encontrando-se com o mesmo diante da casa, ele se apresentava “irritadíssimo e em 

tom agressivo, atacou-o com gestos violentos, precipitando-se sobre o declarante 

gritando: seu patife, só falta usar saia!”. 91 

 Diante de tais afirmações, Augusto, que buscava manter-se calmo, entrou em 

luta corporal com Marcos no meio da estrada, “o declarante buscou se defender 

embrulhando o agressor em uma capa que trazia no corpo derrubando-o”. 92 Augusto 

afirmou que ao ver Marcos preso na capa não se prevaleceu da posição de vantagem 

que levara na luta, proferindo as seguintes palavras: “Está conhecendo seu ordinário, 

o peso e a vergonha de um homem que é agredido em frente de seu lar? Não te quebro 

a cara porque não quero, pois podia te arrebentar todo”.  93 

Neste pequeno trecho, pode-se observar como as práticas e discursos ligados 

a um modelo de masculinidade atravessaram não somente os diferentes indivíduos, 

como também suas relações com o espaço. Nos deslocamentos ocorridos entre 

Augusto e Marcos, espacialidades como a estrada ou a residência foram demarcadas 

                                                           
90 Os nomes foram substituídos por pseudônimos.  
91 Fundo judiciário da Comarca de Mallet. Processo criminal nº 309. 1946. (PB003, CX17). fls.10. 
92 idem. 
93 Ibidem, fls.11. 
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pelo gênero. Em crimes como agressões, atentados ao pudor e assassinatos, os 

processos criminais de Mallet, no Sul do Estado do Paraná, entre as décadas de 1930 

a 1950, apresentam configurações de masculinidade que em seus movimentos, 

vivências e trajetos permitem ao historiador, tal como um cartógrafo, problematizar o 

gênero e o espaço. 

 Deleuze afirma que os indivíduos se atravessam em múltiplas linhas que 

funcionam ao mesmo tempo, pois “[...] as linhas são os elementos constitutivos das 

coisas e dos acontecimentos. Por isso cada coisa tem sua geografia, sua cartografia, 

seu diagrama” (DELEUZE, 1992, p.47). Se analisarmos a partir da perspectiva 

cartográfica proposta por Deleuze, podemos notar que no contexto de Mallet, o espaço 

do bar, da estrada e da residência foi perpassado por atos marcados pela agressividade, 

seja pelas expressões consideradas insultuosas e pelo ideário de desonra de Marcos 

ao ser agredido diante de sua casa.   

As ações e as vivências dos indivíduos em diferentes contextos permitem 

observar uma “espacialização” da história, possibilidade esta que entre relações sociais 

e acontecimentos permite ao historiador traçar mapas. Deste modo, torna-se 

necessário colocar em questão as perspectivas que consideravam o espaço como 

imobilidade e fixidez. As estradas, residência, bares, entre outras superfícies de Mallet, 

foram caracterizadas pela mobilidade e pelo conflito.  

Michel Foucault, desde a década de 1960, apontava as espacialidades não 

enquanto uma dicotomia em relação ao tempo, mas sim como produções históricas que 

determinavam regimes discursivos, posicionamentos e subjetividades. O pensador 

francês enfatizava a necessidade de considerar que “[...] na demarcação das 
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implantações, das delimitações, dos recortes de objetos, das classificações, das 

organizações de domínios, o que se fazia aflorar eram processos – históricos 

certamente – de poder” (FOUCAULT, 1979, p.159). Na perspectiva foucaultiana, os 

espaços seriam invenções humanas atravessadas pelo movimento, pelas instabilidades, 

confrontos e disputas.   

Buscamos enfatizar que a produção e a delimitação de diferentes espaços no 

contexto de Mallet, foram perpassadas por marcadores ligados ao gênero. Aspectos 

que articulados aos processos criminais possibilitam problematizar não somente as 

relações entre o gênero e o espaço, como também a partir das masculinidades, analisar 

os processos históricos que afloravam espacialmente. O movimento, os 

comportamentos e atos de Marcos e Augusto pelos espaços na zona rural de Mallet, 

não podem ser analisados como características naturalizadas. 

A partir de Butler, podemos compreender o gênero como uma “[...] estilização 

repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora 

altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma 

substância, de uma classe natural de ser” (BUTLER, 2003, p.59). A historicidade 

presente na agressividade de Marcos, nos insultos utilizados em meio ao conflito ou 

nas afirmações de virilidade e honra possibilita afirmar que as ações humanas não 

apresentam essências definidas sobre a masculinidade e a feminilidade, as significações 

dos corpos, as posturas, os jeitos e gostos são reiterados e atravessados pelo poder. 

94 

                                                           
94 Influencia nas produções de Judith Butler, o pensamento foucaultiano, mesmo não se utilizado do 
gênero enquanto categoria conceitual, afirmou os processos que desde o século XVIII consolidaram a 
sexualidade em um dispositivo de poder que atuou na manutenção de papéis, na normatização de 
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Ao utilizarmos a perspectiva de que os sujeitos são produzidos historicamente, 

buscamos enfatizar que as relações humanas com o espaço também foram demarcadas 

a partir do gênero. Se desde o final do século XIX a ocupação do território era realizada 

por algumas famílias que deixaram a região de Campo Largo, no Sudeste do Estado 

do Paraná, a vinda de imigrantes eslavos, a partir de 1890, resultou não somente no 

crescimento populacional, mas também em diferentes compreensões e modelos da 

masculinidade. 95 

O sociólogo Richard Miskolci aponta a centralidade que a virilidade ocupou nos 

discursos imigratórios, ligados a braquitude e a heterossexualidade, pois “o ideal 

nacional branqueador tinha como um de seus pilares a reprodução sob o controle 

masculino, pois o homem – e apenas ele – era visto como o verdadeiro portador da 

branquitude e do progresso” (MISKOLCI, 2013, p.32).  Desenvolveram-se entre o final 

do século XIX e o início do século XX um conjunto de práticas e discursos que 

incentivavam a vinda de imigrantes europeus na qual: 

O desejo da nação era, portanto, um projeto político autoritário 
conduzido por homens de elite visando criar uma população futura, 

                                                           

funções e na produção de determinados modelos de subjetividade. A sexualidade estaria ligada a 
produção de uma “verdade” sobre o sujeito em um dispositivo de poder que perpassaria “[...] nosso 
corpo, nossa alma, nossa individualidade, nossa história – sob o signo de uma lógica da concupiscência 
e do desejo. Uma vez que se trate de saber quem somos nós, é ela, doravante, que nos serve de chave 
universal” Ver FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: A vontade de saber. 13ª Ed. Rio de 
Janeiro: Edições Graal, 1988. p.76. 
 
95 O aumento populacional decorrente da imigração resultou na criação do Distrito Judiciário de Rio Claro 
em 1892. No início do século XX, precisamente no ano de 1903 foi inaugurada a estação ferroviária que 
recebeu o nome de Marechal Mallet. Pela Lei n.º 1.189 de 15 de abril de 1912, foi criado o município 
de São Pedro de Mallet. Já a Lei n.º 2.645, de 1º de abril de 1929, simplificou a grafia de São Pedro 
de Mallet, para Mallet. Ver IBGE – Mallet-PR – histórico. Disponível em 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/parana/mallet.pdf Acesso em 25 de junho de 2016. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/parana/mallet.pdf
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branca e “superior” à da época, por meio de um ideal que hoje 
caracterizaríamos como reprodutivo, branco e heterossexual 
(MISKOLCI, 2013, p.30).  
 

O temor de que o Brasil viesse a se tornar a maior nação negra, assim como a 

emergência do homem europeu como ideário de civilidade e cultura tornaram-se 

elementos norteadores das políticas imigratórias. Se de forma ampla, o espaço de 

Mallet, foi produzido pelos ideários de branqueamento e virilidade ligados aos processos 

imigratórios, a dimensão microfísica daquele município entre 1930 a 1950 foi marcado 

por crimes que entrelaçaram as ligações entre a masculinidade e aquele espaço. 

Pode-se afirmar que no contexto rural de Mallet, os limites entre o público e o 

privado foram demarcados pela residência e pela estrada, espacialidades estas nas 

quais se desenvolveu uma relação próxima com a afirmação e a reiteração da 

masculinidade. A estrada, enquanto espaço público de locomoção e visibilidade foi 

atravessada por diversos crimes, como no processo de Antônio, ucraniano, com 46 

anos de idade, agricultor, denunciado em 1935, pois: 

[...] vem de longa data se exibindo em lugares públicos com órgãos 
sexuais expostos e com gestos impudicos, desrespeitando as 
pessoas. Que Antônio costuma agredir e tenta assediar as senhoras 
e moças nas estradas, atentando para o pudor e os bons costumes, 
escandalizando a sociedade. Para a prática destes atos reprovados e 
para despistar as suas vítimas, o denunciado chega a vestir-se 
femininamente. 96 
 

 O caráter público das exibições de Antônio era compreendido pelos vizinhos 

como procedimentos altamente reprováveis. Que o acusado constantemente “se exibia 

                                                           
96 Fundo judiciário da Comarca de Mallet. Processo criminal nº 127. 1936. (PB003, CX8). fls.1. 
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na estrada próxima de residências, levando corridões e surras”. 97 Para Tereza, uma 

das testemunhas, “Antônio é um perigo para as famílias locais, que se desnuda nas 

estradas públicas em diversos horários para provocar o sensualismo de moças 

inexperientes ao verem seus órgãos genitais expostos”. 98 

 O uso de roupas femininas para percorrer as estradas era motivo para que a 

masculinidade de Antônio fosse questionada. Segundo Inácio, uma das testemunhas, 

“o denunciado tem o costume de usar lenços e saias para se aproximar das vítimas, os 

vizinhos achavam que era um demente que não sabe ser homem, mas quando soube 

que se ele estava se exibindo para as mulheres, vi o safado que ele era”. 99 

Assim como no processo de Antônio, a estrada foi o espaço de ocorrência do 

crime de João, 51 anos, nascido na Polônia, agricultor, acusado em 1934 de agredir a 

esposa com ferimentos que provocaram o óbito, como afirma o inquérito:  

No dia 14 de janeiro do ano de 1934 pela manhã, no lugar 
denominado “Santa Cruz” na zona rural desde município, o 
denunciado João por questões de menos importância tentou amarrar 
sua mulher Lúcia e, derrubando-a ao solo para esse fim, comprimiu-
lhe o ventre com um dos joelhos, o que motivou a ofensa física 
constatada pelo auto de exame de corpo de delito, em consequência 
da qual veio à ofendida a falecer [...]. 100  
 

Tendo vivido há alguns anos separado de sua esposa, João diversas vezes 

insistiu para que ela voltasse para a sua companhia, o que segundo Cláudia, a 

testemunha “foi feito por duas vezes sem que fosse possível o convívio entre ambos 

                                                           
97 ibidem, fls.12. 
98 ibidem, fls.14. 
99 ibidem, fls.12. 
100 Fundo judiciário da Comarca de Mallet. Processo criminal nº 3668. 1934A. (PB003, CX7). fls.3 
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pela brutalidade e pela incompletude de gênio”. 101 Tendo tomado para si os filhos do 

casal, João era conhecido no povoado pela sua agressividade. Em seu depoimento, 

Cláudia afirmou que se dirigia pela estrada juntamente com a vítima, para cortar trigo 

em uma plantação “[...] quando encontrou João, que estava em uma carroça juntamente 

com uma das filhas, ao ver Lúcia saltou do veículo dizendo “quando te macetar bem 

daí você aprende e vem para a minha casa””. 102 

Diante de sua filha, de Cláudia que acompanhava sua esposa e de diversas 

pessoas que trabalhavam nas lavouras e se aproximaram devido aos gritos, João entrou 

em luta corporal com Lúcia desferindo diversos socos pelo corpo. Utilizando-se de uma 

corda para amarrá-la comprimiu o ventre da vítima com os joelhos “[...] como Lúcia 

começou a gritar, João largou-a indo embora; que por diversas vezes deixou a 

declarante em situações idênticas”. 103 

A partir dos trechos destes processos criminais podemos nos questionar: De 

que forma os atravessamentos ocorridos naquele espaço podem se relacionar com o 

gênero?  Como a demonstração de tais atos esteve ligada ao ideário de masculinidade?  

As ações de Antônio, ao exibir seus órgãos sexuais e tentar assediar as vítimas, e de 

João, que se utilizando de uma corda buscou prender a esposa, foram produzidos 

performaticamente a partir de processos históricos. Ao compreender o gênero como 

performatividade, Judith Butler possibilitou não só questionar a ordem compulsória104 

                                                           
101 ibidem, fls.8.  
102 idem.  
103 ibidem, fls. 9. 
104 Para Judith Butler, as sociedades ocidentais consolidaram um modelo de ordem compulsória que 
afirma a inteligibilidade do gênero a partir da manutenção, da coerência e da continuidade entre o gênero, 
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que estabeleceu os indivíduos entre o masculino e o feminino, mas também como a 

materialidade dos corpos foi significada, como as sensibilidades, ações, os gestos e 

signos foram aprendidos e incorporados.  

Nas perspectivas de Butler, não se deve compreender a performatividade como 

um “ato” singular, mas sim, como “prática reiterativa e citacional pela qual o discurso 

produz os efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 2000, p.152). O caráter afirmativo e visível 

da expressão e estilização do gênero não se encontrava individualizado, pelo contrário, 

Antônio e João encenam as significações da masculinidade em espaço público, a 

estrada. Os movimentos e atos foram produzidos e subjetivados historicamente, “[...] 

essas ações tem dimensões temporais e coletivas, e seu caráter público não deixa de 

ter consequências; a performance é realizada com o objetivo estratégico de manter o 

gênero em sua estrutura binária (BUTLER, 2003, p.200).  

Considerado como demente que não sabia ser homem, o gênero de Antônio, 

que se utilizava de roupas femininas, tornou-se inteligível a partir da repetição de 

práticas como a exibição fálica e o assédio, ações estas atribuídas a um modelo de 

masculinidade, aspectos estes que o realocaram e o posicionaram na ordem 

compulsória heterossexual.  Assim como João, que após agredir sua esposa justificou 

que seu comportamento foi guiado por suas emoções, por não aguentar mais ficar sem 

a esposa. Segundo o acusado, tal situação era impossível de se sustentar, pois “é 

motivo de piadas e comentários maldosos dos vizinhos por viver daquele modo”. 105 

Antônio e João, no espaço da estrada, buscam afirmar a sua masculinidade, seus atos 

                                                           

a prática sexual e o desejo. Ver BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da 
identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 38. 
105 idem. 



 

 
96 

 

não se encontravam isolados, mas eram caracterizados por produções coletivas nas 

quais a performatividade tornava-se um fenômeno que regulava os corpos e os 

constrangia em caso de transgressão.   

O espaço pode ser articulado ao caráter performativo do gênero a partir da 

compreensão de que os movimentos, os indivíduos e suas subjetividades foram 

fabricados e acoplados em identidades, assim como os atravessamentos, delimitações 

e inscrições nos espaços, relações produzidas historicamente a partir de marcadores 

ligados ao gênero.  Deste modo, a realidade se constituiu a partir de performances 

continuas que mapeavam os trajetos e espaços determinando as posições que os 

corpos poderiam ocupar em afirmações binárias entre o masculino e o feminino, 

naturalizados como estruturas dadas e imutáveis.  

Diferentes dos crimes anteriores nos quais a masculinidade esteve ligada aos 

espaços públicos dos bares e estradas, as demarcações ocorridas nas superfícies 

consideradas privadas não buscavam enfatizar os aspectos femininos, pelo contrário, 

investiam diretamente na figura do marido como chefe do espaço familiar.  

No processo de 14 de junho de 1935, Maria, próximo ao meio dia, saiu de sua 

residência para atender a um chamado por parte do esposo Carlos, que solicitava seu 

auxílio para que fossem afastados dois terneiros de um mandiocal que cultivava. Ao 

sair da referida casa, Maria “foi repreendida pelo marido que achava que a mesma se 

encontrava com trajes impróprios para passar pela estrada”.106 Percebendo que o 

marido estava alcoolizado, Maria afastou-se para uma das partes do terreiro quando, 

                                                           
106 Fundo judiciário da Comarca de Mallet. Processo criminal nº 3670. 1934B. (PB003, CX8). fls.10. 
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“foi atingida por uma moranga que seu marido segurava em uma das mãos acabando 

por entrar em luta corporal”. 107 

A partir deste trecho, pode-se perceber os critérios normativos masculinos como 

delimitação da fronteira entre o espaço privado da casa e o espaço público, demarcado 

pela estrada. Em sociedades nas quais o território doméstico pertencia à esposa, as 

delimitações eram justificadas a partir de concepções masculinas nas quais “a visão 

desigual entre a esfera pública e a esfera privada não impedia que os homens 

experimentassem a necessidade de afirmar também o seu poder na casa” (VIRGILI, 

2013, p.90). 

Descrito como “uma pessoa que não tinha uma boa conduta, que chegava em 

casa atropelando toda a família, prometendo sempre matar a todos”,108 Carlos atuava 

como vendedor de erva-mate. Como a colheita e os preços era negociados com seus 

clientes em sua residência, certa vez “chegou um senhor de nome Gregório para 

combinar a tirada de erva, que depois de tratarem, Gregório tomou chimarrão e jantou 

junto de Carlos. Após se retirar, o esposo espancou Maria alegando que os homens só 

apareciam por causa dela”. 109  

Afirmando que os homens que adentravam o espaço da residência estavam 

interessados em Maria, ou eram seus amantes, Carlos não só agredia constantemente 

Maria, que muitas vezes “para fugir das surras dormia no mato”, 110 como também 

determinava os momentos e os cômodos da casa aos quais a esposa poderia fazer-se 

                                                           
107 ibidem, fls.11. 
108 ibidem, fls.14. 
109 ibidem, fls.15. 
110 ibidem, fls.16 



 

 
98 

 

presente. Quando recebia pessoas para tratar da safra de erva-mate, “a mulher se 

mantinha fechada em um quarto nas dependências de sua casa, cabendo a filha 

preparar o chimarrão ou alguma comida”. 111 

No decorrer deste trecho percebe-se que Carlos constantemente reitera a 

demarcação do espaço a partir do gênero, tal aspecto nos permite afirmar que nunca 

as definições e limites são completos. Assim como Butler enfatiza, “a força da lei 

regulatória pode se voltar contra ela mesma para gerar rearticulações que colocam em 

questão a força hegemônica daquela mesma lei regulatória” (BUTLER, 2000, p.152) os 

atos e posicionamentos são marcados pela instabilidade e pelas diferentes 

possibilidades de reordenar as espacialidades. 

 Podem-se afirmar os conflitos decorrentes de diferentes modelos e 

compreensões da masculinidade, como no processo criminal do ano de 1932 no qual 

Sérgio, austríaco, com 19 anos, após entrar em conflito com seu pai acabou por feri-

lo provocando-lhe a morte. Após chegar em casa pelas vinte e três horas, Sérgio 

“mandou que sua irmã servisse vinho para si e seu vizinho que estava em companhia, 

em seguida ordenou que lhe trouxessem uma cachaça, o que foi negado”. 112 Após 

este fato, o denunciado passou a maltratar as demais pessoas da família com palavras 

injuriosas e gestos agressivos. Naquele momento, Valdomiro, pai do denunciado, 

“levantando-se do leito onde se encontrava, censurou o seu filho, castigando-lhe com 

um chinelo, este enrraivecido avançou contra o seu pai o arremessando contra uma 

cama, ocasionando ferimentos que provocaram a sua morte dias depois”. 113 

                                                           
111 Idem. 
112 Fundo judiciário da Comarca de Mallet. Processo criminal nº 41. 1932. (PB003, CX4). fls. 2. 
113 ibidem, fls.3. 
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 Depondo ainda em vida, Valdomiro lamentou o comportamento de seu filho 

afirmando que o “educou para ser bom com todo mundo, que nunca queria ver o seu 

filho beber, ao se acompanhar com os filhos dos vizinhos, que o acusado quase não ia 

à igreja, brigando frequentemente com ele e com suas irmãs”. 114 Já em seu 

depoimento, Sérgio afirmou a inconsequência de seus atos, mas defendeu-se dos 

comentários de seu pai considerando que “grande parte das intrigas acontecem pela 

diferença de gênio entre o depoente e seu pai, que o priva dos bailes e só quer 

trabalhar”. 115 

 Percebem-se nestes relatos, dois modelos de masculinidade que apresentam 

variações em suas relações com o espaço. Para Valdomiro, a produção daquilo que 

compreendia como um modelo do masculino estava ligado ao filho que se ausenta de 

festas, bares, figura centralizada nos valores religiosos e no espaço da igreja. Opondo-

se ao modelo do pai, Sérgio, articula sua masculinidade ao álcool, aos espaços de 

sociabilidade como os bailes e bares. Em ambos os casos, o aspecto construtivista da 

masculinidade é perceptível, seja na educação do filho para um determinado modelo 

de masculinidade, ou no reconhecimento de outro modelo por parte do filho a partir da 

convivência com os seus vizinhos.   

 Assim como as estradas e residências, a lavoura ou plantação, como espaço de 

subsistência na zona rural de Mallet-PR, também foi caracterizada por práticas e 

modelos ligados as masculinidades entre 1930 e 1950. Os atos violentos em meio ao 
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trabalho, ou as disputas pelo controle de propriedades tornavam-se frequentes em um 

contexto no qual o cultivo da terra ocupava a centralidade para a população.  

 Entre as diferentes desavenças ocorridas entre o casal Hélio e Márcia no 

processo de 1944, uma das testemunhas de nome Olga, relatou que “estava capinando 

e sabia que Hélio e a esposa estavam plantando batatinhas, quando ouviu a discussão 

e o barulho de briga, ao se aproximar viu que ele tentava afogá-la com a camisa” 116. 

Inquirido sobre o motivo das agressões, o marido afirmou a banalidade do conflito, mas 

ressaltou que “Márcia não entendia nada daquela plantação e queria enterrar as 

batatinhas em um local que seria usado para outra variedade de planta, que a teimosia 

da esposa e o temperamento forte de ambos resultou no conflito”. 117 O cultivo da terra 

também motivou o conflito ocorrido em 1938 entre Ivan, com 44 anos de idade, 

denunciado pela sua mãe Catarina por diversos atos criminosos praticados contra ela 

e seu marido.  

Catarina afirmou em seu depoimento que há mais de trinta anos, ela juntamente 

com seu esposo, adquiriu uma propriedade de oito alqueires para plantações fazendo 

a escritura do terreno em nome do filho Ivan. Posterior ao seu casamento, Ivan “iniciou 

toda a sorte de represália contra seus pais, tendo a um tempo atrás espancado 

brutalmente sua progenitora a socos durante a colheita de trigo”. 118  

Segundo o processo, Ivan não respeita os esforços de seus pais, querendo tirar 

proveito da plantação utilizada por eles para a própria subsistência, “fechando por 

diversas vezes a única saída da lavoura que eles dispunham para transportar os 

                                                           
116 Fundo judiciário da Comarca de Mallet. Processo criminal nº 267. 1944. (PB003, CX15). fls. 29. 
117 ibidem, fls. 30. 
118 Fundo judiciário da Comarca de Mallet. Processo criminal nº 148. 1938. (PB003, CX9). fls. 2. 
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produtos da roça para a vila”. 119 Em sua defesa, Ivan afirmou que cedeu o terreno 

para que seus pais desfrutassem, considerando tal ato como um favor da sua parte, 

“como pai de família tem como prioridade prover o sustento da sua casa [...] que por 

diversas vezes tentou convencer os seus pais de que aquela propriedade é importante 

para a sua produção de grãos”. 120 

 Tanto no caso de Hélio, que compreendia o solo como seu atributo de 

classificação e conhecimento, como no de Ivan, ao qual seu cultivo está vinculado à 

figura do pai mantenedor da família, o espaço da lavoura foi significado por atributos 

que para aqueles indivíduos eram inteligíveis como aspectos da masculinidade. 

 O uso da violência em ambos os casos, não se encontra isolado das 

perspectivas as quais: “a posição do macho, qualquer que seja seu status social, está 

fortemente correlacionada com a afirmação de sua heterossexualidade [...] com a 

necessidade de colocá-la violentamente em cena no teatro da vida quotidiana” 

(MUCHEMBLED, 2012, p.20). Hélio e Ivan, atravessaram as plantações, tal como em 

um palco, encenando a performance em discursos, violências e atribuições.  

Nos diferentes processos criminais, entre 1930 a 1950, observaram-se em 

Mallet, diferentes ideários e modelos de masculinidade, posturas e discursos. Em atos 

como a exibição de órgãos sexuais, as ofensas utilizando-se de aspectos considerados 

femininos, a prática da violência como forma de manter a honra, pode-se perceber o 

gênero como foi materializado no tempo e no espaço.  

                                                           
119 ibidem, fls. 3. 
120 ibidem, fls. 7. 
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Tomar a masculinidade enquanto construção historicamente consolidada é 

voltar-se para a produção de subjetividades e modos de vida que a partir do gênero, 

demarcaram, diferenciaram e fizeram os corpos movimentarem diferentes 

espacialidades. A estrada e o bar, a residência e seus cômodos, as plantações e as 

colheitas, entre outros espaços em Mallet foram significados pela disputa e pelo conflito. 

Não se buscou estabelecer um único modelo de masculinidade naquele 

contexto, mas utilizando-se das perspectivas desenvolvidas por Butler, objetivou-se a 

partir da performatividade do gênero colocar em questão a naturalidade dos atos, gestos 

e atuações de tais modelos e identidades.  

Nestas perspectivas, as vidas de Marcos, Augusto, Carlos, Ivan, entre outros, 

foram atravessadas pelas relações de poder, que nas condutas jurídicas, nos processos 

de subjetivação, nas incitações ao discurso e suas performances estabeleceram seus 

mapas. Figuras que possibilitam ao historiador não só cartografar as relações que tais 

indivíduos estabeleceram com o espaço, como também afirmar a masculinidade como 

produto histórico passível de questionamento. 
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EMÍLIA, UMA (TRANS)FORMAÇÃO DO FEMININO 
 

Jussier Dantas121 

1. Introdução 

Em 1920 o autor brasileiro Monteiro Lobato publica uma obra que marcaria toda a sua 

carreira a partir de então: A menina do narizinho arrebitado122. Esta obra além de apresentar 

previamente em seu título uma das principais personagens do que viria a tornar-se o Sítio do 

pica-pau amarelo, serve de introdução a todas as histórias do Sítio. No entanto, nada disso é 

o ponto central de estudo deste trabalho. Lobato inseriu neste livro uma personagem que 

embora não tenha ganhado tanto espaço nem tanta atenção, nesta obra especificamente, 

acabou por tornar-se sua personagem mais conhecida – e também uma das mais populares 

de toda a literatura brasileira: a boneca Emília. Possivelmente Lobato não tenha previsto o 

imenso sucesso de Emília, visto a pouca participação da boneca na história – quando 

comparamos com as outras histórias do Sítio – e o fato de ter dado o título de sua primeira 

obra relacionada ao Sítio do pica-pau amarelo, tratando da menina Lúcia, que todos chamam 

de Narizinho por possuir o nariz arrebitado, sendo também conhecida como “a menina do 

narizinho arrebitado”. No entanto, a personagem Narizinho teve sua fama eclipsada por Emília, 

que acabou por tornar-se a personagem de maior sucesso das histórias do Sítio. 

                                                           

121 Graduando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. E-mail: 
jussierd@gmail.com. 
122 A menina do narizinho arrebitado foi publicado originalmente em 1920, no entanto, a obra sofreu 
algumas modificações com o passar do tempo, introduzidas pelo seu autor Monteiro Lobato, devido a 
mudanças ortográficas na língua portuguesa e a apresentação que faz de alguns de seus personagens. 
Em 1921 é relançada sob o título Narizinho arrebitado e depois passou a ser o primeiro capítulo da obra 
Reinações de Narizinho, uma compilação dos escritos de Lobato que tinham em comum os personagens 
e o Sítio. A edição utilizada neste trabalho foi: LOBATO, Monteiro. A menina do Narizinho arrebitado. 
São Paulo: Globo Livros, 2011. 
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Emília é uma criatura possível somente no universo fantástico do Sítio do pica-pau 

amarelo. Uma boneca que magicamente ganha vida durante uma visita que realiza, 

acompanhada de sua amiga e proprietária Narizinho, ao Reino das águas claras123. Neste 

momento, especificamente, não explicado nem descrito pelo autor, a boneca simplesmente 

passa de um estado inanimado, em que é carregada a todos os lugares por Narizinho, para um 

estado de vida própria no momento em que adentram ao reino. Assim como outros 

acontecimentos em todas as histórias do Sítio, o momento em que a boneca Emília ganha vida 

simplesmente acontece e todos na história – embora alguns com certo estranhamento e 

surpresa – aceitam o fato com naturalidade e não exigem grandes explicações sobre o caso. 

Outro caso interessante é o momento em que a boneca começa a falar. Ainda no Reino das 

águas claras, após ter sido agredida pela barata Carochinha – proprietária de todos os contos 

de fadas e de seus respectivos personagens – e encontrar-se desacordada por ter ajudado na 

tentativa de fuga do Pequeno Polegar – personagem fugitivo das histórias da Carochinha –, 

Emília é levada a um médico chamado Doutor Caramujo que, após algumas confusões, 

encontra as pílulas que utiliza em todos os seus pacientes e que haviam sido roubadas por 

alguém e engolidas por engano pelo sapo que guarda o portão do reino, Major Agarra. Ele 

retira as pílulas da barriga do sapo por meio de um processo cirúrgico – que na história é 

descrito de uma forma muito simplificada como se fosse a coisa mais natural do mundo – e faz 

com que Emília engula uma delas. Magicamente a boneca começa a falar no mesmo instante. 

Esta é uma breve apresentação do início da existência da boneca Emília, em outras histórias a 

própria boneca apresentará de modo um pouco mais detalhado que foi feita por Tia Nastácia 

de alguns retalhos retirados de uma saia velha, sendo posteriormente preenchida com uma flor 

amarela chamada macela e tendo seus olhos feitos de retrós. 

                                                           

123 LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. São Paulo: Biblioteca Azul, 2014. p. 5. 
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A personagem Emília me interessa aqui por ter sido transformada em uma garota. 

Atualmente é bastante conhecida a ideia de que parte do aprendizado das atribuições de gênero 

são realizadas por meio de símbolos como, por exemplo, cores e objetos: meninos devem 

gostar de azul e meninas devem gostar de rosa, meninos devem brincar com bonecos e 

carrinhos, meninas devem brincar com bonecas e casinhas. Existem teses, artigos, livros, entre 

outras produções que tratam desta educação dos gêneros. Provavelmente uma das produções 

pioneiras e mais conhecidas neste sentido seja O segundo sexo124 da autora francesa Simone 

de Beauvoir que inicia o segundo volume da obra – de subtítulo A experiência vivida –, em um 

capítulo que trata justamente da infância, com a célebre frase “Ninguém nasce mulher: torna-

se mulher” (BEAUVOIR, 1967, p. 9). 

Desta forma, o fato de Monteiro Lobato transformar a boneca Emília em uma criança – 

mais especificamente em uma garota – pode ser visto também como a transformação de um 

símbolo da educação feminina para a maternidade – característica pretendida como natural e 

obrigatória a todas as mulheres em nosso modelo de sociedade patriarcal – em uma mulher. 

Este uso de um símbolo do gênero feminino é notório devido ao fato de Emília ser o brinquedo 

preferido de Narizinho, que é apresentada como uma garota meiga, educada e que “(…) já 

sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos” (LOBATO, 2014, p. 2). A partir do momento 

em que Emília passa a falar e a expressar suas ideias e opiniões, podemos perceber uma 

construção psicológica e comportamental muito diferente para as duas personagens: Narizinho, 

que permanece com sua meiguice, educação, dotes domésticos, gênio moderado e uma 

capacidade de se expressar adequada ao que julga-se ser o padrão para qualquer mulher; e 

Emília que apresenta as ideias mais desvairadas, usa de todo e qualquer método para conseguir 

o que quer, modifica tudo aquilo que não está de acordo com suas concepções, apresenta um 

                                                           

124 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Tradução: Sérgio Milliet. São Paulo: Difusão 
Européia do Livro, 1967. 500 p. 
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gênio difícil de lidar para/com todos os outros personagens e fala de forma desmedida, até 

mesmo quando não é requisitada. Temos, portanto, dois completos opostos de figuras 

femininas. 

 

2. Emília enquanto criação de Monteiro Lobato 

 

Podemos caracterizar Emília como um indivíduo subversivo do que seria o padrão 

adequado a qualquer ser humano e principalmente do que seria adequado a uma mulher, 

padrão este representado por Narizinho e que pretende-se o ideal para uma garota e futura 

mulher. Deste modo, Emília é alvo de constantes repreensões de Narizinho e de Dona Benta, 

o que acaba caracterizando-as como algum tipo de mãe e de avó da boneca. Por suas ideias 

inventivas, seu desrespeito às normas sociais e seu gênio difícil e interesseiro, Emília acaba 

surpreendendo sempre os demais personagens do Sítio. Em muitos momentos de apuros e/ou 

que necessitam de qualquer tipo de resolução prática, Emília apresenta alguma de suas 

“asneirinhas” – termo usado muitas vezes pelos outros moradores do sítio para definir as ideias 

de Emília – e ao colocarem a ideia em prática tudo se resolve em um instante – claro que 

deve-se sempre levar em consideração o caráter fantástico das histórias do Sítio –, o que leva 

os outros a falarem constantemente que a boneca tem ideias e comportamentos “tal qual uma 

gente” (LOBATO, 2014, p. 84). Isto apresenta um não entendimento, por parte dos habitantes 

do Sítio, da Emília como sendo uma menina. Esta confusão quanto a definição de Emília 

enquanto menina ou boneca é constante nas histórias do Sítio, servindo não somente a ressaltar 

o aspecto fantástico dessas histórias como também possibilitando uma maior liberdade à Emília 

de “transitar” entre os dois tipos, utilizando-se de uma ou de outra caracterização segundo seus 

interesses e/ou necessidades. Dito de outro modo: Emília é boneca quando a ela é interessante 
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a condição de boneca e é menina quando a ela é interessante ser menina. Claro que esta 

definição – ou, antes, indefinição – depende de todo o contexto da história em que Emília está 

envolvida, mas mostra um claro interesse por parte da boneca e principalmente por parte de 

Monteiro Lobato de que Emília permaneça eternamente indefinida se é uma boneca ou uma 

menina. 

Uma característica interessante para pensarmos toda a construção realizada para Emília 

é o fato de ter sido elaborada por Monteiro Lobato. Lobato é comumente conhecido por seu 

interesse em desenvolver o Brasil não só intelectualmente – área em que é renomado por suas 

produções para adultos e também para crianças, também por ter criado a primeira editora 

brasileira, passando a produzir livros aqui no Brasil, o que até então era feito em Portugal, e 

popularizando a venda e leitura de livros no Brasil por meio também de uma escrita de mais 

fácil entendimento, diferente da escrita demasiado acadêmica que espantava muitos leitores, 

principalmente as crianças – como também tecnologicamente – após ter servido como adido 

comercial brasileiro nos EUA, Lobato voltou admirado com o estilo de vida americano e a 

ausência de pobreza naquele país, consequências que atribuiu ao fato do país ser rico em ferro, 

utilizado para produzir todo o maquinário tecnológico principalmente os carros, e em petróleo, 

utilizado para mover estes veículos. Embora Lobato apresentasse estes ideais progressistas 

para a cultura, tecnologia e economia do Brasil, sua mentalidade quanto a valores sociais 

mostrava-se um tanto conservadora e isso pode ser facilmente observado em suas produções 

tanto adultas quanto infantis. Em Urupês125 Lobato atribui parte do atraso brasileiro a figura do 

Jeca-Tatu, indivíduo que vive de maneira rústica sem nunca se preocupar com o progresso, 

um símbolo de inação para Lobato. Em seus livros do Sítio do pica-pau amarelo os dois únicos 

personagens negros, Nastácia e Barnabé, são remanescentes da escravidão que 

permaneceram residindo no sítio de Dona Benta após a abolição da escravidão e que continuam 

                                                           

125 LOBATO, Monteiro. Urupês. São Paulo: Globo Livros, 2012. 16 p. 
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prestando serviços a esta e aos seus netos. O modo como Tia Nastácia é tratada nas histórias 

nos dá ideia da mentalidade conservadora de Lobato em relação aos negros, mostrados como 

criaturas de menor importância e que trazem na pele a marca de uma espécie de castigo divino. 

Dois trechos mostram claramente a visão que Lobato ainda possuía em relação aos negros, o 

primeiro encontra-se em Reinações de Narizinho, quando Narizinho apresenta Nastácia 

dizendo: 

 

 “Também apresento a princesa Anastácia. Não reparem ser 

preta. É preta só por fora, e não de nascença. Foi uma fada 

que um dia a pretejou, condenando-a a ficar assim até que 

encontre um certo anel na barriga de um certo peixe. Então o 

encanto se quebrará e ela virará uma linda princesa loura.” 

(LOBATO, 2014, p. 163) 

 

O segundo está em Memórias da Emília126, quando a boneca culpa Nastácia pela fuga do anjo 

que as crianças encontraram na Viajem ao céu127, dizendo: “Perdemos o anjinho por sua culpa 

só. Burrona! Negra beiçuda! Deus que te marcou, alguma coisa em ti achou. Quando ele 

preteja uma criatura é por castigo.” (LOBATO, 2009, p. 68). 

Diante desta visão racista e conservadora, surgem dúvidas do tipo: como seria possível 

que alguém com uma mentalidade assim, desse a um indivíduo de sexo feminino tamanha 

liberdade de expressão e vontade própria como deu à Emília? Porque não atribuir estas 

características à garota Narizinho, dando a ela um perfil menos tradicional, ou então porque 

                                                           

126 ______. Memórias da Emília. São Paulo: Globo, 2009. 91 p. 
127 ______. Viajem ao céu. São Paulo: Globo, 2007. 112 p. 
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não é o garoto Pedrinho, que por ser criança e ser do sexo masculino, no tipo de sociedade da 

época de Lobato – primeira metade do século XX – poderia ter muito maior liberdade de ideias 

e de comportamentos? Quais os interesses de Lobato em dar toda esta liberdade à Emília e 

qual, ou quais, vantagens esta apresenta para ter tamanha liberdade? Seria pelo fato de ser 

originalmente uma boneca e não uma garota? A figura da Emília seria um desejo, ou um meio, 

de Lobato expressar ou divulgar outras formas de pensar, outros valores em suas histórias? 

Antes de pensarmos acerca destas questões precisamos entender um pouco acerca do período 

em que Monteiro Lobato produz suas histórias do Sítio, a primeira metade do século XX. 

3. Monteiro Lobato, um personagem de seu tempo 

A primeira metade do século XX foi um período relevante para a história do Brasil por 

englobar uma série de acontecimentos definidores para o seu futuro. No final do século XIX 

ocorreram a abolição da escravidão (1888) e a proclamação da república (1889). No entanto 

– vista a extensão territorial do Brasil e a concentração populacional, política e de recursos em 

determinadas regiões, majoritariamente no centro-sul do país – muitos estados ainda entraram 

no século XX sem ter o mínimo conhecimento destas mudanças. Com a modificação da 

estrutura governamental, o Brasil passa a ser compreendido no que conhecemos como Primeira 

República – ou República Velha –, período que chegará ao fim com a Revolução de 1930 e a 

chegada de Getúlio Vargas à Presidência do Brasil. É neste período que o Brasil apresenta 

uma maior preocupação com o desenvolvimento urbano e industrial, embora o agravamento 

econômico devido à quebra da bolsa de Nova Iorque tenha complicado a situação financeira 

dos produtores de café e do país como um todo, visto que a economia brasileira ainda estava 

voltada majoritariamente para os latifúndios produtores de café. Monteiro Lobato, entusiasta e 

incentivador do desenvolvimento nacional, procura promover seus ideais por meio de suas 

produções, tanto seus escritos literários quanto seus artigos para jornais. 
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Temos, portanto, um quadro de intensas e significativas mudanças que definem a 

construção da nação brasileira, desde seus limites geográficos até sua estrutura política, social, 

cultural e econômica. Mas, pensando na condição feminina neste período as mudanças são 

insignificantes, as mulheres permaneciam sendo criadas e educadas para o casamento, a 

reprodução e os afazeres do lar, enfim, para a vida dedicada à família. Segundo nos apresenta 

a autora Danda Prado o termo família “origina-se do latim famulus que significa: conjunto de 

servos e dependentes de um chefe ou senhor. Entre os chamados dependentes inclui-se a 

esposa e os filhos. Assim, a família greco-romana compunha-se de um patriarca e seus 

fâmulos: esposa, filhos, servos livres e escravos”128. As mulheres estavam, portanto, submissas 

aos homens por razões históricas. Além disso, 

 

“Por razões biológicas, eram asseguradas como características 

das mulheres a fragilidade, o recato, o predomínio das 

faculdades afectivas (sic) sobre as intelectuais e a subordinação 

da sexualidade a vocação maternal. A gestação e a 

maternidade eram as justificativas para esses cuidados. Essas 

características eram suficientes para justificar que se exigisse 

das mulheres uma atitude de submissão, um comportamento 

que não maculasse sua honra. (…) Ao tentar descrever uma 

versão à história ‘oficial’, reconstituindo a trajectória (sic) das 

mulheres na condição de protagonistas de suas acções (sic), 

mostra que até meados do século XX as mulheres tinham direito 

a uma vida pública restrita. Isso significava a impossibilidade de 

                                                           

128 PRADO, Danda. O que é família. São Paulo: Brasiliense, 1982. p. 51. 
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acesso a uma vida profissional, aos cargos políticos, a cultura 

e a educação, como também o desfrute de uma vida social 

pública. Além de serem consideradas incapazes de governar a 

si mesmas e aos outros, devendo, portanto, submeter-se a 

autoridade masculina em casa e fora dela, eram também 

excluídas do direito ao corpo e ao prazer sexual, sob pena de 

serem olhadas como anormalidades ou monstruosidades.”129 

 

É neste tipo de sociedade que Monteiro Lobato está inserido, padrão que pôde observar 

ser implementado para sua mãe e suas irmãs mais novas – Ester e Judite. São estes padrões 

de gênero do período que definem o espaço público como exclusivo dos homens e o espaço 

privado como aquele destinado às mulheres em uma sociedade que valoriza cada vez mais o 

ambiente profissional e público com a consequente desvalorização do ambiente doméstico. 

Desvalorização que acaba por marcar ainda mais a condição feminina por ela estar sempre 

associada ao lar, devendo zelar pelos cuidados deste e a boa saúde do marido e dos filhos – 

é com estas finalidades que se desenvolverá a educação feminina entre os séculos XIX e XX, 

onde “Ao sexo feminino cabia, em geral, a educação primária, com forte conteúdo moral e 

social, dirigido ao fortalecimento do papel da mulher como mãe e esposa. (…) A tônica 

permanecia na agulha, não na caneta”130. A par com estes ideais cabia ao homem que 

almejasse alcançar altos cargos públicos cabia o bom governo de si mesmo, que estaria 

                                                           

129 MATHIAS Milena Bushatsky; RUBIO, Katia. As mulheres e as práticas corporais em clubes 
da cidade de São Paulo do início do século XX. Rev. Port. Cien. Desp., Porto, v. 9, n. 2-3, p. 
195-202, 2009. Disponível em <http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/pdf/rpcd/v9n2-3/9n2-3a07.pdf>. 
Acesso em 05 jul. 2016. 
130 BELTRAO, Kaizô Iwakami; ALVES, José E. D.. A reversão do hiato de gênero na educação 
brasileira no século XX. Cad. Pesqui.,  São Paulo, v. 39, n. 136, p. 125-156, abr. 2009. Disponível 
em <http://www.scielo.br/pdf/cp/v39n136/a0739136.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2016. 
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comprovado pelo bom governo de seu lar; o ambiente doméstico, por sua vez, estaria submetido 

à mulher, pois o bom governo de si mesma estaria comprovado pela organização da casa e 

pela boa alimentação e saúde da família, numa construção do ideal de “rainha do lar” realizada 

no Brasil do início do século XX131. 

Monteiro Lobato, provando ser um produto de seu tempo, faz uso destas construções em 

suas personagens, pois “Tanto dona Benta como Narizinho realizam tarefas tradicionalmente 

femininas: costurar e cozinhar. O autor ‘valoriza’ a criança atribuindo a ela uma qualidade 

apreciada nas mulheres adultas da época, a desenvoltura na cozinha”132. É interessante o fato 

de que mesmo as duas personagens – Narizinho e Dona Benta – sendo mulheres brancas, de 

uma aparente boa condição social e livres da submissão ao sexo masculino – visto que nenhum 

homem reside no Sítio – ambas ainda apresentam características muito ligadas aos cuidados 

do lar e maternos – Dona Benta em relação aos seus netos e Narizinho em relação à Emília. 

Uma vez que nenhum homem exerce nenhum tipo de autoridade sobre as personagens, ambas 

estariam livres para exercerem sua autonomia e liberdade, poderiam viver suas vidas como 

melhor as conviesse, mas não o fazem. No entanto, uma vez que Dona Benta já foi casada e 

apresenta uma mentalidade antiquada, ao criar a menina Narizinho, transmitiu seus valores e 

sua mentalidade ao educá-la. Isso é o que se pode inferir pela leitura das obras do Sítio e 

                                                           

131 PILLA, Maria Cecília Barreto Amorim. Labores, quitutes e panelas: em busca do lar ideal. 
Cad. Pagu,  Campinas, n. 30, p. 329-343, jun. 2008. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/cpa/n30/a17n30.pdf>. Accesso em: 05 jul. 2016. 
132 BIGNOTTO, Cilza Carla. O outro Sítio do picapau amarelo. XXI Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação, 1998, Recife. Disponível em 
<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/c6c8939c72e12e72af61aed482dfbc01.PDF>. Acesso em: 
05 jul. 2016. 
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pelas “dicas” que nos apresenta Lobato sobre a vida de seus personagens: Narizinho, “orfã de 

pae e mae, que mora lá des'que nasceu” (LOBATO apud BIGNOTTO, 1998, p. 4)133. 

Narizinho ainda quebra estes padrões de comportamento feminino por meio de suas 

“reinações”. Sua liberdade por ainda ser uma criança e não possuir o entendimento de todos 

os padrões sociais dos adultos, lhe proporciona a liberdade de poder usufruir de sua infância, 

imaginação e criatividade de forma plena, características muito valorizadas por Lobato em seus 

personagens infantis do Sítio do pica-pau amarelo e que pode ser interpretado como saudade 

da infância  percebida em seus livros do Sítio, e marcada pela liberdade de viver em um 

ambiente cercado pela natureza e que tanto propicia a imaginação, experiência também vivida 

por Lobato em sua infância na Fazenda Buquira, propriedade de seu avô o Visconde de 

Tremembé. Mas mesmo esta liberdade infantil de Narizinho é aos poucos minada pelo autor 

quando a própria personagem vai sendo encoberta pela ascensão da personagem Emília134. 

4. Emília: transgressão e fama 

Emília possui uma caracterização completamente independente dos padrões femininos, 

o que se pode atribuir ao fato de ser identificada como uma criança. Por ser uma boneca, ainda 

não estaria familiarizada com as normas destinadas aos seres humanos, suas transgressões 

são muitas vezes relevadas pelos outros personagens do Sítio, o que acaba dando ênfase à 

sua condição de não humana. Emília abusa desta característica quando se põe nas mais 

diversas e adversas aventuras, afirma não ter medo de nada e procura explorar todas as suas 

curiosidades afirmando presença nas mais inventivas aventuras engendradas por ela, Narizinho 

                                                           

133 Este trecho encontrava-se na versão original do livro A menina do narizinho arrebitado (1920), 
mas foi suprimido em uma das revisões feitas por Lobato para publicação como primeiro capítulo das 
Reinações de Narizinho (1934). 
134 Ver: CANTUÁRIA, Adriana Lech. De protagonista a coadjuvante: o ônus das virtudes de 
Narizinho. Cad. Cedes, Campinas, vol. 32, n. 86, p. 45-60, jan.-abr. 2012. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v32n86/v32n86a04.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2016. 
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e Pedrinho. Toda esta liberdade e coragem vem possivelmente da consciência de sua condição 

de boneca – esta consciência pode ser observada em uma conversa sua com o rinoceronte 

Quindim no livro Aritmética da Emília135, quando afirma “Mas eu sou de pano e também as 

doenças não penetram no meu corpo. Sabe por quê? Porque o pano é uma peneirinha que 

coa a doença” (LOBATO, 2009, p. 55). Fica, portanto, claro o fato de que Lobato opta por 

dotar Emília do conhecimento de que é uma boneca, assim como de que é uma menina, 

expressando isso, por exemplo, no livro Emília no país da gramática136 quando afirma: “(…) 

porque eu também sou gente e nada me modifica. Só Tia Nastácia, às vezes” (LOBATO, 2009, 

p. 56). Além desta identificação enquanto boneca e gente, Emília faz também identifica-se 

como mulher quando afirma durante um diálogo com Narizinho e Quindim, ainda em sua viagem 

ao país da gramática:  

 

“Nesta cidade os Substantivos terminados em O, U, I, Em, Im, 

Om, Um, En, L, R, S e X são quase sempre masculinos. 

— Nossa Senhora! — exclamou Narizinho. — Quantas 

terminações! Os homens mostram o seu egoísmo em tudo. 

‘Chamaram’ para o sexo deles quase todas as terminações 

possíveis. E os femininos? 

— São quase sempre femininos os Nomes terminados em A, Ã, 

Ção, Gem, Dade e Ice. 

                                                           

135 LOBATO, Monteiro. Aritmética da Emília. São Paulo: Globo, 2009. 128 p. 
136 ______. Emília no país da gramática. São Paulo: Globo, 2009. 148 p. 
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— Bandidos! — protestou a menina. — Os homens tomaram 

para si doze terminações e só deixaram seis para o sexo 

feminino — a metade… 

— Não faz mal, Narizinho — consolou a boneca. — Quando 

nós tomarmos conta do mundo, havemos de fazer o contrário 

— ficar com doze para o nosso sexo e só dar seis para o sexo 

deles.” (LOBATO, 2009, p. 26) 

 

Apesar de seu desconhecimento das formalidades do mundo dos homens, Emília vai 

além e mostra que tem consciência de muito do que se passa ao seu redor. Sua teimosia e 

“asneirices” são consequências de sua intenção de modificar tudo o que encontra, afinal, se 

uma boneca consegue mover-se e falar como qualquer ser humano, viajar por mundos 

fantásticos e sobreviver às aventuras mais incríveis, porque não poderia tornar real, no mundo 

em que vive, aquilo que está em sua imaginação? É em meio a esta mescla de fantástico e 

real que Emília pode permanecer sendo menina e boneca simultaneamente, ou boneca e 

menina caso alguns prefiram; uma “semi-humana” ou “quase-gente”. No entanto, 

provavelmente ela colocaria dois palmos de língua para fora para estas ou quaisquer outras 

definições que não fossem as de “Condessa de três estrelinhas” ou “Marquesa de Rabicó” e 

seguiria sendo aquilo que ela realmente é: Emília, apenas. 

Mas, por que justamente Emília ganha todas estas regalias? A resposta é, na verdade, 

bem simples: porque a bonequinha caiu nas graças tanto do público infantil quanto do adulto. 

Não é nenhum segredo que Monteiro Lobato mantinha um bom contato com seus leitores por 

meio de cartas que recebia e de críticas a seus trabalhos realizadas em meios de comunicação 

ou pessoalmente por quem lhe fosse mais próximo. Por este motivo, também, realizou tantas 
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mudanças em suas obras antes de publicar novas edições – como por exemplo as que realizou 

nos livros sobre o Sítio até 1934 antes da publicação de Reinações de Narizinho. Atendendo 

a pedidos de amigos, membros da Igreja Católica, leitores e leitoras fossem eles crianças ou 

adultos – e procurando agradar um público que só aumentava a cada publicação sua – o autor 

acaba produzindo de acordo com a recepção e o feedback de seu público137. Mas Lobato não 

cessa de apresentar suas ideias nem suas opiniões por causa de seus críticos, ele permanecia 

expressando-se e dando ênfase àquilo que acreditava ou criticando o que discordava por meio 

de suas obras – principalmente as infantis, pois atingiam um publico muito maior. Caso uma 

ideia ou opinião fosse bem recebida, ele permanecia trabalhando nela, por outro lado, o que 

não era aceito pelo público Lobato procurava trabalhar de uma outra forma. É o que podemos 

perceber com as personagens Narizinho e Emília: Narizinho que era a protagonista da primeira 

história do Sítio e que comandava as aventuras a princípio, acaba tomando cada vez mais 

aspectos de uma menina pacata, meiga, centrada, e seguidora dos ideais de sua avó, chegando 

até a ser excluída da aventura na Grécia Antiga no livro Os doze trabalhos de Hércules138 – a 

justificativa dada é de que a menina fica no Sítio para cuidar de Dona Benta que está com 

reumatismo – enquanto Emília é quem passa a liderar as aventuras e dar nome a muitas das 

obras do Sítio. Lobato também apresenta esta boa recepção da personagem pelo público por 

meio de seus personagens quando escreve: Para Dona Benta “Que lástima! — murmurou Dona 

Benta. — A Emília, que já é uma personagem célebre no mundo inteiro e está se tornando 

uma sabiazinha, de vez em quando se esquece das conveniências e fica uma verdadeira praga.” 

(LOBATO, 2009, p. 53); e para Narizinho “Louca, nada, vovó! — respondeu a menina. — 

                                                           

137 Algumas críticas realizadas à obra de Lobato e mudanças realizadas por ele em seus livros do 
Sítio são apresentadas e discutidas em: BIGNOTTO, Carla Cilza. Personagens infantis da obra para 
crianças e da obra para adultos de monteiro Lobato: convergências e divergências. 1999. 165 f. 
Dissertação (Mestrado em Teoria Literária) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual 
de Campinas, Campinas. 1999. 
138 LOBATO, Monteiro. Os doze trabalhos de Hércules. São Paulo: Globo, 2010. 415 p. 
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Emília está assim por causa da ganja que lhe dão. No Brasil inteiro as meninas que lêem estas 

histórias só querem saber dela — e Emília não ignora isso. É ganja demais.” (LOBATO, 2009, 

p. 59). Monteiro Lobato tem, portanto, conhecimento claro da opinião de seus leitores, podendo 

modificar ou adaptar suas histórias de modo a agradar o seu público já adquirido e angariar 

novos leitores que venham a ser apresentados às suas obras por meio do sucesso que alcança. 

Mas Emília não torna-se um sucesso à toa nem da noite para o dia, Lobato percebe a 

fama que a boneca ganha e decide dotá-la, cada vez mais, de um comportamento que pode 

ser considerado transgressor em muitos sentidos: enquanto boneca, quando adquire a 

capacidade de mover-se, agir e falar como os humanos; enquanto gente, não abandonando 

sua condição de boneca, e fazendo uso desta característica singular segundo sua vontade; 

enquanto agente na realidade do Sítio, participando e posteriormente liderando viagens ao 

mundo dos contos de fadas e outros lugares fantásticos; enquanto agente do mundo dos contos 

de fadas, sendo reconhecida por muitos personagens de contos infantis consagrados – como 

Branca de Neve e Cinderela – e possibilitando a ida destes ao Sítio – ambiente de realidade 

para Emília, Narizinho e Pedrinho pois é para onde sempre fogem quando tudo se complica em 

suas viagens fantásticas; os limites da literatura, quando apresenta suas opiniões sobre o que 

é produzido sobre ela, como em Emília no país da gramática quando reclama “Esses diabos 

que desenham minha figura nos livros. Cada qual me faz de um jeito, e houve um tal que me 

fez tão feia que piquei o livro em mil pedacinhos” (LOBATO, 2009, p. 126); e, principalmente, 

os limites impostos a ela por ser mulher, quando se permite realizar todas estas transgressões 

e muito mais. Emília é um personagem único na literatura infantil de seu tempo, pois enquanto 

todas as outras mulheres das histórias infantis – sejam elas adultas ou crianças, brancas ou 

negras, de carne ou de pano – estavam preocupadas em seguir os padrões estabelecidos para 

as mulheres de modo a não alarmar os leitores mais sensíveis nem proporcionar escândalos 

para seus autores, a boneca segue realizando aquilo que deseja e expressando o que lhe vem 
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à mente, do modo como lhe vem à mente, e obtendo sucesso com isso. É desse sucesso que 

Lobato faz uso para expressar aquilo que pensa e apresentar suas ideias aos leitores. 

5. Emília: personagem fora de qualquer padrão 

Desta forma, até mesmo Narizinho e Pedrinho – principalmente, mas também todos os 

outros personagens humanos do Sítio – estão presos aos padrões que lhes são estipulados 

pela sociedade da época. A transgressão destes padrões poderia ocasionar o 

descontentamento do público de Lobato em relação às suas histórias e uma torrente de críticas, 

questionamentos e requisições de mudanças por seus leitores. Uma vez que Emília não foi alvo 

de críticas nem de pedidos de mudança e, ao contrário, caiu nas graças do público tornando-

se a personagem mais conhecida e aclamada do Sítio do pica-pau amarelo – e possivelmente 

de toda a literatura infantil brasileira –, mesmo com todos os exageros e liberdades que o autor 

lhe atribuía, Lobato não só decidiu manter a boneca como engrandeceu ainda mais a 

personagem, dando mais espaço, mais autonomia, chegando a torná-la protagonista em 

praticamente todas as histórias do Sítio, enquanto Narizinho – protagonista inicialmente – 

aparentemente crescia, como toda criança comum, e tinha que cumprir com suas 

responsabilidades de mulher e cuidar de sua avó, que também ficava cada vez mais velha, e 

Pedrinho apenas cumpria seu papel masculino nas aventuras, proporcionando um ideal de força 

e competitividade, comum aos garotos e aos homens em geral, que não existia inicialmente no 

Sítio e que era um meio de identificação para os indivíduos masculinos que liam as histórias e, 

ausente o garoto, poderiam considerá-las “histórias para meninas”. 

Pedrinho é alguém que vem de longe, não é dito exatamente de onde, o que – em uma 

visão muito breve das obras do Sítio – pode fazer com que o encaremos como um estrangeiro 

nas histórias. E, de fato, há momentos em que ele chega a ausentar-se do Sítio, quando 

requisitado por sua mãe Antonica, filha de Dona Benta, que mora na cidade – embora não seja 



 

 
120 

 

especificado em qual. Em A menina do Narizinho Arrebitado – primeiro livro do Sítio – Pedrinho 

é mencionado na última página e apenas como uma visita. Deste modo, Lobato teria limitado 

muito a sua história se, em vez de Emília, tivesse dado as mesmas liberdades ao menino. 

Embora este seja homem, e portanto menos regrado aos olhos da sociedade, ainda espera-se 

dele um comportamento de acordo com os padrões sociais e de discernimento, principalmente 

por se tratar do único exemplar masculino residente do Sítio e presente em praticamente todas 

as histórias. 

No entanto, podemos questionar se o fato de Lobato reservar todas estas características 

transgressoras para Emília, uma boneca de pano, não seria uma forma de ridicularizar o sexo 

feminino. Uma criatura que fala muito, pretende mandar em tudo e em todos, modifica tudo que 

não está do seu agrado e que nem se quer é gente; como encarar seriamente as opiniões de 

alguém assim, principalmente em livros de literatura infantil? Possivelmente não há uma 

resposta definitiva para esta dúvida, mas o fato de autor acolher as críticas e indicações de 

muitos de seus leitores nos mostra que mesmo com uma mentalidade ainda centrada em ideais 

retrógrados e preconceituosos, Monteiro Lobato mostrava-se um homem aberto às mudanças 

que promovessem o desenvolvimento social brasileiro. Assim foi quando modificou sua forma 

de pensar em relação ao Jeca-Tatu e passou a defender que esta figura representava os 

excluídos e desprovidos dos direitos humanos mais básicos, por exemplo o direito à saúde; e 

também quando desenvolve uma história dominada por personagens femininos que, não tendo 

voz na sociedade, tinham maior representatividade no Sítio – mesmo que estas ainda estejam 

presas aos padrões sociais que lhes impõem os leitores e a consciência do autor. 

Podemos afirmar que Emília influenciou toda uma geração de crianças e procurou ensinar 

que os padrões e limites estabelecidos, sejam eles quais forem, não são barreiras 

intransponíveis quando sabemos o que queremos e nos empenhamos em realizar e/ou 

conseguir aquilo que desejamos. Emília é um exemplo de quebra de paradigmas não apenas 
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no campo da ficção, mas também em nossa realidade, pois alcançou todo o reconhecimento e 

proliferação de expressões e ideias mesmo sem existir no mundo real – pois nosso 

conhecimento pautado na ciência julga sua existência como algo completamente absurdo e 

impossível. Emília é um modelo de transgressão dos padrões literários e comportamentais para 

seu tempo – e em parte para o nosso também –, sua formação, enquanto criança – mesmo 

nunca crescendo – e enquanto gente – mesmo nunca deixando de ser boneca –, é permeada 

pelo trânsito que realiza entre a ficção e a realidade, entre ser boneca e ser menina. Ela ensina 

às meninas e mulheres de seu tempo, e por muitas gerações que consomem o que permanece 

sendo produzido acerca do Sítio do pica-pau amarelo, que “ser mulher” não significa subjugar-

se a quem quer que seja, engravidar, ter filhos e/ou dedicar-se a cuidados domésticos. Emília 

é mulher porque define-se assim e não espera ou requisita a aprovação de ninguém para que 

isso seja verdade, e mesmo as definições que faz de si mesma estão abertas a mudanças, 

pois ela é aquilo que deseja ser. 

Emília permanece transgredindo mesmo após a morte de seu criador (1948). Transgride 

as limitações de tempo – pois está protegida duas vezes: de envelhecer e morrer, por ser 

literatura e ser eternamente boneca e criança – continuando até os dias de hoje a ensinar e 

influenciar – com “(…) a sua colherzinha torta (…)” (LOBATO, 2009, p. 66) - crianças e adultos 

de todo o Brasil. 

6. Conclusão 

Emília tornou-se uma personagem célebre na literatura brasileira por ter caído nas graças 

do público infantil e adulto, fato que poderia ser considerado irrelevante visto que muitos outros 

personagens também alcançaram o sucesso. O diferencial de Emília está em ter conseguido 

isso subvertendo regras, transgredindo limites e impondo suas vontades, características que 

não foram atribuídas a nenhum outro personagem de sua época. O fato da boneca de pano ter 



 

 
122 

 

ganhado vida e se tornado uma garota chama ainda mais atenção devido ao pouco ou nenhum 

espaço e/ou importância que os personagens femininos possuíam até o século XX. Quando 

presente nas histórias infantis, a mulher era sempre submissa a algo ou alguém, sendo 

aprisionada por monstros, feitiços ou familiares malvados, e tendo que esperar pacientemente 

por algum príncipe encantado, nobre cavaleiro, bravo herói que a viesse salvar, sendo então 

obrigada a casar invariavelmente com seu salvador a quem estaria aprisionada pelo resto de 

sua vida por meio de um “e viveram felizes para sempre”. Emília não obedece a nenhum destes 

padrões, pelo contrário, se estabelece independentemente até mesmo de seus amigos do Sítio 

do pica-pau amarelo, uma vez que ela é o único personagem presente em todas as histórias 

do Sítio, inclusive dando nome a muitas delas. Mesmo o casamento não é motivo de submissão 

para Emília, fazendo uso deste apenas para a obtenção do título de “Marquesa de Rabicó” e 

considerando-se desquitada ao fim de sua cerimônia de casamento. 

Lobato recebeu muitas críticas a seu trabalho por parte de amigos e leitores, conhecidos 

e desconhecidos, crianças e adultos e por isso realizou muitas mudanças em suas histórias, 

exceto no que dizia respeito à Emília. Ao passo que comportamentos ou características de 

outros personagens costumavam ser modificadas por desagradar alguns leitores de Lobato, 

Emília alcançava cada vez mais sucesso mesmo com seu jeito desregrado e provavelmente 

por este motivo o autor decidiu dar ainda mais espaço a personagem e notoriedade ao seu 

comportamento controverso. Isso para uma sociedade como a do início do século XX é algo 

notório principalmente por ser originário da mente de Monteiro Lobato, um homem branco, de 

família aristocrática, reconhecido na sociedade em que vivia e com uma visão social ainda muito 

conservadora. No entanto, nada disso impediu que Emília surgisse e apresentasse ao mundo 

uma nova maneira de existir e comportar-se independente de quaisquer padrões e obediente 

apenas ao seu modo de pensar. Imaginar que qualquer mulher – fosse do mundo real ou 

literário – pudesse apresentar um comportamento como o da personagem Emília era algo muito 
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improvável, principalmente por alguém que se importava tanto com o reconhecimento do público 

como Monteiro Lobato. No entanto Emília “nasceu” – ou antes, saiu da mente de Monteiro 

Lobato e das mãos de Tia Nastácia –, ganhou vida, voz e liberdade de expressar-se. Tudo isto 

foi alavanca e alicerce de seu sucesso, contribuindo por muitas gerações, até os dias atuais, 

para a formação de crianças de todo o Brasil e também de outros países (como Argentina, 

Rússia e Itália). 
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SOBRE A DOR E A DELICIA DE SER O QUE É: AS FACES 
TRANSGRESSORAS DO DISCURSO HOMOERÓTICO EM CHICO BUARQUE 
DURANTE A DITADURA MILITAR. 
 

Maria Clara de C. Lima139 

1. Introdução 
 

“Mesmo miseráveis os poetas 
Os seus versos serão bons (...) 

Saiba que os poetas como os cegos 
Podem ver na escuridão”. 

(Chico Buarque – Choro Bandido) 
 

A discussão comum que gira em torno da música é se esta deve ou não ser 
considerada poesia. Esse questionamento me parece um pouco vazio em si mesmo, 
uma vez que o papel da poesia vai além do simples enquadramento em uma métrica, 
uma rima, uma regra. A poesia pretende-se muito mais liberdade. Permite ao poeta 
contar a sua própria história, criar sua realidade imaginária, imagética, que lhe 
proporciona a fuga, a ida a um outro espaço, um outro tempo produto do seu consciente 
ou do seu inconsciente.  

O fazer poético implica a criação de um outro tempo na tentativa de dominá-lo, 
de administrá-lo. O poeta canta um tempo com a pretensão de modificar o tempo real 
em uma temporalidade que possa ser dominada, controlada. É uma temporalidade que 
permite ao autor uma relação espaço-tempo só alcançável através da criação, do 
imaginário, do não-real.  

O tempo da poesia se pretende eterno. O ciclo da poesia sempre se fecha. 
Começa e termina no mesmo ponto. Uma temporalidade palpável. É um tempo que 
não atende ao devir do tempo humano, um tempo que não cessa: onde este acaba é 

                                                           
139 Graduanda em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Email: 
claraminervino@gmail.com  
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exatamente onde também começa. Por seres tão inventivo, e pareceres contínuo.140 A 
poesia desenha, assim, um tempo total. 

A inspiração poética, disse Platão, dá-se através de uma divindade, daimon, 
que habita o poeta e fala por ele. Aqui, o fazer poético é passivo, o poeta seria e não 
seria sujeito de sua criação. Mas, permito-me acrescentar a ideia platônica, de que o 
instante criador do poeta é também consequência de seu próprio fazer (poiéo), de sua 
tentativa de modular um espaço a partir daquele em que habita, de criar um tempo que 
corresponda a uma diferenciação do real. A poesia não é sujeito em si mesma, é 
produto da ação do autor que atua no fazer e no ser, uma vez que este, ao mesmo 
tempo em que cria um novo tempo, vive neste tempo, atua no seu próprio cenário, é 
protagonista do seu próprio teatro. A poesia é sempre verbo. O poeta é seus próprios 
personagens, estes são faces do seu consciente e inconsciente, de forma que, ele cria-
os e vive-os, é passividade e atividade. É atuação. Ato e ação.141 

A criação dos espaços na poesia permite, entre outras coisas, dar materialidade 
a realidade que existe dentro do universo poético.  O poeta canta (cria) o espaço, a 
paisagem com o intuito de torná-lo material. Aqui, a música vem dar materialidade aos 
devaneios artísticos do compositor. Esses espaços, até tornarem-se “reais” seguem o 
curso do interno ao externo, da intimidade para exposição. O autor imprime no mundo 
paisagens ficcionais criadas a partir do seu consciente e do seu inconsciente, que vem 
modular o ambiente existente dentro da poesia. É uma paisagem que nasce da 
experiência espacial do poeta, que desenhará em sua poesia um novo mundo que 
reflete aquele como um universo íntimo, pessoal, particular de sua experiência. Da 
janela o mundo até parece o meu quintal. 142 

 Em Chico Buarque, esses universos paralelos aparecem representados por 
personagens e cenários que se igualam e se diferenciam entre si. Do malandro à 
prostituta, da região à nação, as idealizações de Chico são claramente perpassadas 
                                                           
140 Referência à canção Oração ao Tempo, de Caetano Veloso, que compõe o álbum Cinema 
Transcendental, 1979.  
141 Ver FERNANDES, Rinaldo. Chico Buarque do Brasil. Rio de Janeiro: Garamond/Fundação Biblioteca 
Nacional, 2004. 
142 Referência à música Paisagem na Janela, de Milton Nascimento e Lô Borges, que compõe o álbum 
Clube da Esquina, 1972. 



 

 
127 

 

pelo subjetivo, pelas paixões que lhe são particulares. Michel de Certeau vai afirmar 
que o papel essencial de Freud nos estudos psicanalíticos é a ideia de que o discurso 
é sempre perpassado pelos afetos, no sentido de que estes são marcados pela 
presença das subjetividades143; em Chico percebem-se essas marcas essencialmente 
em sua produção em relação ao feminino como uma possível experiência maternal, de 
maneira que, o contato com uma figura feminina reflete no discurso sobre a mulher e 
na vontade incessante de tentar decifrá-la. A mãe como figura central por excelência. 

O discurso homoerótico buarqueano é no feminino. É a relação erótica entre 
mulheres que Chico procurou abordar em suas canções. Talvez por cantar as mulheres 
a partir de um olhar masculino e, portanto, não está prisioneiro de paradigmas sociais 
e a formalidade atribuída ao comportamento feminino, o autor consiga tratar de uma 
intimidade feminina que as próprias mulheres não ousam fazê-lo, avança em relação a 
dados particulares do que seria o ser mulher e canta-o. Quem sabe na tentativa, que 
sempre estará fadada ao fracasso, de decifrá-lo. As mulheres em Chico Buarque são 
versões de si mesmo, do feminino nele inscrito, é um eu que vem à tona, que acende 
a luz da poesia e faz-se arte através das palavras; Esse discurso que aparece como a 
respeito do outro é afetado, perpassado pelo si mesmo. É arte suja de corpo.   

Chico Buarque é um construtor de perfis femininos. São canções que moldam 
perfis de mulheres que se pretendem transgressoras. O homoerotismo feminino seria 
uma das manifestações desse ser mulher na história. Tratar do amor entre mulheres é 
afirmar que estas possuem sexualidade, possuem corpo, é trazê-las para a história 
como sujeitos de si mesmas. É dar-lhes poder para serem elas mesmas e amarem-
se entre si e, portanto, descontruir a ideia do prazer feminino necessariamente vinculado 
ao homem. 

Produto de um tempo determinado, as músicas de Chico tem poder de 
testemunho histórico. Elas estão inseridas em um contexto específico, mas constroem 
e participam de outros tempos. Marcam os trilhos da história e são marcadas por ela, 
são sempre resignificadas pelo tempo, pelo ouvinte, pelos sujeitos. A música é rasgada 
pelo tempo, carrega em si as cicatrizes deixadas pelo curso temporal que percorre. 
                                                           
143 Ver CERTEAU, Michel. Uma estilística dos afetos. IN:____. História e Psicanálise: entre ciência e 
ficção. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 
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Nesse sentido, a obra buarqueana é composta por um todo e por seus pedaços, retalhos 
que vão se unindo ao corpo da canção ao longo tempo, detalhes do tempo real que 
marcam o tempo único da poesia. A canção é um universo centrado em si, pois cria 
seu próprio tempo e espaço, mas que se faz aberto às passagens, as transversalidades 
de outros tempos, que configuram outros espaços. Cada vez que se ouve/sente uma 
música se revive todas as suas camadas temporais, toda sua espessura histórica, todos 
os significados que ela carrega. As palavras são sempre o eco que se tenta decifrar 
em vão, são retratos de um tempo, de sujeitos, vestígios de estranha civilização.144  

 Tratando-se de Chico Buarque e da já citada questão do enquadramento em 
poeta ou não poeta, sua obra não deve se desvincular da música, da melodia, tratando-
o somente como letrista. A sonoridade está ligada inseparavelmente a letra. A rotulação 
de poeta, letrista, compositor não cabe a Chico Buarque; este está além desses rótulos, 
transborda-os, supera-os.  A obra buarqueana é um todo. As letras, as melodias, os 
arranjos completam-se entre si, funcionam compondo um só corpo, onde cada membro 
necessita do outro mutuamente. É partitura pros olhos e ouvidos145. É, acima de tudo, 
arte. Arte que vai além da superficialidade dos estereótipos, arte profunda que toca o 
subjetivo. Na água das palavras, Chico Buarque não navega, afunda e explora. 146 

O presente artigo pretende abordar, mesmo que de forma breve, o discurso 
homoerótico em Chico Buarque e a sua relação com um contexto marcado pela censura, 
pela repressão e pelo conservadorismo político, ético e estético: a Ditadura Militar 
brasileira. Músicas como Geni e o Zepelim147, Bárbara148 e Mar e Lua pretendem-se 
questionamentoa mais do que confirmação, crítica mais do que aceitação; configuram 
o eu transgressor de Chico, materializam as inquietações de um compositor, de um 
                                                           
144 Referência à música Futuros Amantes, de Chico Buarque de Hollanda, que compõe o álbum 
Paratodos, 1993. 
145 Ver GOES, Frederico Augusto Liberali de. Gil engendra Gil em rouxinol:  a letra da canção em Gilberto 
Gil. Rio deJaneiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 1992. Tese de doutoramento em Teoria da Literatura. 
146 Referência à música Terceira Margem do Rio, de Caetano Veloso, que compõe o álbum Circuladô, 
1991. 
147 Ver HOLLANDA, C. B. de. Geni e o Zepelim. In: Ópera do Malandro. Rio de Janeiro: 
Polygram’Phillips, 1978/1979. 
148 Ver BUARQUE, Chico; GUERRA, Ruy. Calabar – o elogio da traição. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2000.  
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poeta que sonhava com um outro país, uma outra realidade. Chico canta a 
homoafetividade a partir de uma realidade que a nega; afirma a partir do contrário. Aqui, 
o contrário é potência e a afirmação, crítica. A exuberância está em transformar em 
arte o detalhe, transformar em ritmo o cotidiano dos espaços, a realidade em poesia. 
Não é Octavio Paz que desenvolve a ideia de que “o mundo é um poema149”? 

2. Bárbara e a carnavalização da história 

 
“Cala a boca, Bárbara” 

 

1973. Chico Buarque e Ruy Guerra escrevem a peça intitulada Calabar: o elogio da 
traição cinco anos após a decretação do AI-5. Uma das mais caras produções teatrais 
da época, após três meses de preparação foi proibida em 20 de outubro de 1974, e os 
autores foram proibidos até de divulgarem a censura que lhes foi imposta. Calabar 
retrata a figura emblemática de Domingos Fernandes Calabar, considerado traidor pela 
coroa portuguesa por auxiliar os holandeses na conquista de algumas capitanias no 
norte brasileiro e discute a rotulação de Calabar como traidor da pátria. Bárbara, amante 
de Calabar, quando já viúva, relaciona-se com Ana de Amsterdam, prostituta holandesa 
que vem para o Brasil. A canção Bárbara retrata a súplica de Ana pelo retorno da 
amada. 

A construção da peça deu-se através da análise de documentos coloniais, na qual 
foram utilizados trechos dos mesmos para compor o roteiro e os diálogos, introduzindo 
trechos dos textos oficiais nas falas dos personagens. Essa bricolagem é feita por Chico 
e Ruy na tentativa de carnavalizar o discurso histórico. Os trechos dos documentos 
oficiais são encaixados em partes da peça em que prevalecem a ironia, os insultos e 
palavrões. Os personagens utilizam-se dos trechos documentais como forma de ironia 

                                                           
149 Ver PAZ, Octávio. “Analogia y ironia”. In: Los hijos del limo. 2º ed. Barcelona. Seix Barral, 1974. 



 

 
130 

 

no universo da peça. Calabar recorta trechos dos textos históricos e os insere em 
diálogos notadamente populares. 150 

Os personagens são representados na peça como que alheios à estratificação social. 
Da prostituta (Anna de Amsterdam) ao Frei Manoel Salvador, todos estão colocados 
em um mesmo plano, num mesmo patamar na peça, no sentido de que pertencem ao 
mesmo universo e, portanto, passam a ter o mesmo valor. Assim como no carnaval, 
em Calabar as vozes sociais se misturam, se fazem indiferentes às classes. Aqui existe 
uma tentativa de quebrar a sacralização do discurso histórico. Os personagens 
colocados igualmente no mesmo plano são profanados e ao mesmo tempo 
dessacralizam o discurso oficial utilizado para construí-los à medida que quebram-no, 
modificam-no, questionando a ideia de verdade absoluta e com a tentativa de ir ao 
documento com a pretensão de encontrar nele a prova da realidade. Calabar mostra 
que a realidade se perde. Não só no tempo, mas na mão dos autores que escrevem e 
reescrevem a história.  

Exceto a prostituta Anna, todos os personagens são baseados em figuras históricas. 
Quando Chico Buarque vem tentar questionar a ideia de traidor e traição a partir do 
relato dos feitos de Fernandes Calabar, na verdade, Chico está implicitamente 
referindo-se ao coronel do exército e líder da oposição a ditadura, Carlos Lamarca. 
Calabar é, na verdade, uma crítica, não ao regime colonial propriamente, mas sim ao 
cenário repressor da Ditadura Militar. No decorrer na peça, percebem-se claras 
referências aos anos 70 e a efervescência da censura, justapondo imagens e tempos 
numa colagem narrativa que se faz incômodo mais do que simples reprodução.  

Ao superpor temporalidades para estabelecer uma crítica ao regime militar, Chico 
constrói o que Walter Benjamin chamou de imagens dialéticas151. Toma-se a imagem, 
a cena, o evento repressor colonial e o traz os ao encontro do agora da Ditadura Militar 

                                                           
150 Ver NUNES, Elzimar Fernanda. A reescrita da História em Calabar, o elogio da traição, de Chico 
Buarque a Ruy Guerra. 2002. 141 f. Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira) - Departamento 
de Teoria Literária e Literatura, Universidade de Brasília, Brasília. 2002. 
151 Ver BENJAMIN, Walter. Libro de los pasajes. Madrid: Ediciones Akal, 2005 
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produzindo, assim, o que Benjamin chamou de uma imagem crítica152, que questione a 
repressão da temporalidade em que a peça foi escrita (HUBERMAN, 2015). Em clara 
alusão a conjuntura política da época, a peça faz uma crítica ao regime ditatorial 
brasileiro a partir da desconstrução de uma ideia sólida e fixa de traição. Passado e 
presente unem-se aqui para formar novas constelações, novas possibilidades de 
discurso, novas versões. Chico vai ao passado a partir de um olhar do presente, para, 
através da dialética entre os tempos, perceber a historicidade da repressão no Brasil. 
Calabar abre uma fenda no tempo da história oficial e a possibilidade de que novas 
versões venham dar lugar à história dos vencedores. Retorna ao passado com a 
pretensão de trazê-lo para o presente, ressignificado. É o discurso que não conta a 
história dos vencedores e que, portanto, não derrota novamente os vencidos. O passado 
é revisto com a lucidez de quem vive o presente: com a consciência de quem mergulha 
na história em busca de uma compreensão do mundo de hoje.153 

As vozes em Calabar se horizontalizam. Entre elas, destaca-se aqui a figura de 
Bárbara, viúva de Fernandes Calabar. A personagem, ao contrariar a rotulação de 
Calabar como traidor, contraria o discurso histórico oficial, construído a partir do 
interesse daqueles que o produzem. Bárbara questiona a utilização do discurso como 
verdade absoluta e a ideia de traição e traidor, e é, por esse motivo, ponto chave da 
peça, por carregar consigo a causa pela qual Calabar foi escrita: ressaltar como a ideia 
de traição/traidor da pátria é vazia. Afinal, quem Calabar ou Lamarca – ao serem 
chamados de traidores – estariam traindo de fato? Surge no tema ressaltado por Chico 
e Ruy a ideia de que quem fez de Calabar um traidor, na verdade, foram os únicos a 
terem seus interesses contrariados. O maestro bem falou: a ofensa é pessoal, quem 
aponta o traidor é quem foi traído154. Para Bárbara, seu amado só sonhava com um 
futuro de liberdade para o Brasil.  

                                                           
152 Referência aos conceitos do historiador Georges Didi-Huberman acerca do anacronismo das imagens, 
em estudo sobre Walter Benjamin. Para mais, ver: DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo: história 
da arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte: UFMG, 2015.  
153 Ver PEIXOTO, Fernandes. Duas vezes Calabar. In: BUARQUE, Chico; GUERRA, Ruy. Calabar – o 
elogio da traição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.  
154 Referência à música Fracasso, da banda Pitty, que integra o álbum Chiaroscuro, 2009. 
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Mesmo que a personagem ressalte sempre a figura de Calabar, Bárbara deita-se 
com Ana na peça, esta, prostituta holandesa, entra como representação de transgressão 
junto à Bárbara. Na canção que descreve a relação sexual entre ambas, existe uma 
homossexualidade cantada de forma muito mais crua, rasgada. Utilizando-se sempre 
de metáforas relacionadas ao corpo e a relação sexual (bocas cruas, nua, hemorragia), 
Chico pretende bater de frente com a censura artística e com a onda conservadora que 
prevalecia na época, pensamento que procurava sombrear a sexualidade feminina, que 
nega o corpo da mulher sexualizado, e que, portanto, escreve as mulheres na história 
massificadas, atendendo a um modelo esperado da mulher que a descorporeifica, 
tratando-a como mais uma. Dá corpo as mulheres é permitir que elas sejam sujeitos 
de si mesmas, permitir que elas possam usá-los de qualquer forma e, acima de tudo, 
assumi-los. Nesse sentido, a poesia buarqueana veio trazer a luz da história o corpo 
invisível da mulher. Cantar a corporeidade de Bárbara é assumir que ela existe. 
Considerando que Calabar vive a efervescência do AI-5, tendo como plano de fundo 
esse cenário, tentar jogar nos palcos uma personagem assim tão nua, é afronta clara 
e forte a censura político-artística.  

Na canção Bárbara, Ana de Amsterdam canta a saudade de sua amada, clama para 
que Bárbara volte; como se Ana se sentisse desterritorializada com a ausência de 
Bárbara (onde estou, onde estás?), como se a distância a fizesse sem lar. É Bárbara 
a sua casa, colocando o amor como guia. Ana, prostituta holandesa, faz de Bárbara o 
seu lugar. Aqui é o meu país, nos seios da minha amada.155 A música cantada para 
Bárbara por Ana, ao mesmo tempo em que descreve a distância existente entre as 
duas, mostra a sexualidade que existe entre ambas. Ana sente saudade da paixão que 
a fazia sentir prazer, do toque, da nudez de Bárbara. Esse prazer existente entre as 
personagens vem quebrar a ideia falocêntrica de que o prazer feminino está 
necessariamente associado à figura do homem. Colocar o corpo da mulher como 
sexualizado a partir da relação entre duas personagens é assumir a autossuficiência do 
prazer feminino, é desligar o vínculo hierárquico entre corpo masculino e corpo feminino. 
Bárbara e Ana só precisam delas mesmas.  

                                                           
155 Referência à música Meu País, de Ivan Lins, 1999. 
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Em Calabar não existe verdade absoluta. Chico e Ruy não pretenderam com a 
peça criar uma verdade sobre Calabar ou Lamarca. Na verdade o que se constrói é 
uma imagem onde se abrem vãos para ilimitadas interpretações. É dado ao observador 
o papel de interpretar o discurso de Calabar, é ele que tem o poder de jugar para si a 
validez das suposições da peça. Por isso, em lugar de epílogo, quero vos oferecer uma 
sentença à guisa de charada: odeio ouvinte com memória fiel demais156. Chico e Ruy 
vão além da desconstrução do discurso histórico oficial, estabelecendo principalmente 
uma nova forma de escrever a história, uma forma que não pretenda-se detentora da  
verdade absoluta, que vá ao documentos e arquivos com a ideia de que estes foram 
manipulados de maneira interessada.  

Todo esse discurso posto em cena no início dos anos 70 me parece transgressor 
não só das normas da sociedade patriarcal, mas em relação ao  conservadorismo como 
um todo, e permanece na militância buarquena. Para Fernando Silva, a obra de Chico 
Buarque vive uma relação entre fluxos e fixos, no sentido de que alguns elementos 
permanecem e outros são rompidos ao longo do tempo157. Chico escreve de maneiras 
diferentes quando em momentos diferentes, mas mantendo sempre uma coerência na 
produção de suas letras. Sendo sempre a mesma, sua obra será sempre diferente 
(SILVA, 2004). 

O Chico que canta Cala a boca, Bárbara, é o mesmo que, um ano depois nos 
clama poeticamente: Pai afasta de mim esse cálice. 

3. Geni e o realismo dos fracos  

A multidão vai estar é seduzida. 
(Ópera do Malandro, 1978) 

                                                           
156 Referência à fala da personagem Bárbara, já nas partes finais da peça, onde sua fala une-se a dos 
autores, pág. 119. 
157 Em estudo comparativo entre a obra de Caetano Veloso e Chico Buarque, Fernando vai afirmar que, 
ao mesmo tempo em que Caetano está em constante mudança, este mantém-se sempre fiel a sua raiz 
tropicalista. “A incoerência de Caetano o empurra de volta para a origem e para dentro de si mesmo, 
numa espécie de círculo narcísico condenado ao útero tropicalista. Já a coerência de Chico o projeta 
para fora e para frente, obrigando-o a responder a novos desafios sem tê-los previamente codificados.” 
Para mais, ver: SILVA, Fernando de Barros e. Chico Buarque. São Paulo: PubliFolha, 2004 
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Chico Buarque, em 1978, escreve a peça Ópera do Malandro, dirigida por  Luís 
Antônio Martinez Corrêa e encenada pela primeira vez em 1980. Inspirada na Ópera 
dos Três Vintes de Bertold Brecht, a peça se passa na década de 1940 e aborda temas 
polêmicos como a prostituição, o travestismo, os jogos ilegais e a corrupção das 
instituições estatais.  Os acontecimentos são narrados no decorrer da peça através de 
canções. Com trilha sonora toda composta por Chico Buarque, as músicas da Ópera 
do Malandro, mesmo podendo ser entendidas alheias à peça, complementam os 
diálogos dos personagens, sendo a música uma expressão potencializada da fala.  

A personagem de Geni, travesti e prostituta, trabalha em um bordel e é construída 
enfatizando a repressão que sofre, tanto relacionada ao travestismo como a prostituição. 
A Ópera do Malandro se inscreve num contexto histórico em que já se vivia a iminência 
da abertura política. Mesmo tratando de temas cercados de tabus, a peça não foi 
proibida pela censura militar como ocorrera em Calabar. A obra pretende criticar 
elementos sociais, mas agora, a escrita de Chico não mais acontece com a preocupação 
de ser amputada pela censura. As metáforas implícitas vão dando lugar as poesias 
mais viscerais.  A canção Geni e o Zepelim narra como a prostituta Geni marginalizada 
socialmente, assume o lugar de heroína. Um comandante que ameaça destruir a cidade, 
diz que deitar-se com a prostituta é a forma de evitar a catástrofe. Mas posso evitar o 
drama se aquela formosa dama esta noite me servir. A personagem desloca-se do 
lugar de inutilidade social para salvar a cidade, sendo uma crítica à hipocrisia. A cidade 
que condena Geni é a mesma que precisa dela para ser salva. Considerando-se 
também que é a própria cidade quem cria a figura da prostituta; as relações imagéticas 
que a prostituição carrega são produzidas socialmente.  

Na poesia de Geni e o Zepelim, os versos metrificados constroem um cenário como 
uma arena de vozes. Nela, todos os personagens representam elementos significativos 
para a trama, soam como vozes sociais. Cria-se uma relação na qual cada sujeito 
partícipe da canção interfere na história de maneira que corresponde aquilo que ele 
significa, estabelecendo-se um jogo de falas que criam imagens que ecoam significados 
determinados.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Ant%C3%B4nio_Martinez_Corr%C3%AAa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Ant%C3%B4nio_Martinez_Corr%C3%AAa
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Geni não atende a uma caracterização absoluta. Na Ópera do Malandro, Geni(valdo) 
é um travesti que aparece ao público vestido de mulher. Sua aparição na Ópera do 
Malandro transita entre o masculino e o feminino, alarga as expressões dos sexos uma 
vez que ao mesmo tempo em que aparece com trajes femininos, este possui 
corporeidade masculina e, portanto, assume as duas formas. O personagem de Geni, 
como sujeito oprimido por excelência, representa a homoafetividade relacionada à 
marginalidade. Seu discurso homoerótico pretende-se transgressor não só em suas 
relações homossexuais, mas também pela sua condição, digamos, proletarizada. Ao 
descrever seus “amantes”, o travesti é quase animalizado, prefere amar com os bichos, 
ele pertence à categoria dos que não tem mais nada. O homoerotismo aqui se faz 
crítica a partir de uma poesia que canta os desvalidos, traça a realidade na qual a ele 
é imposto o lugar oprimido devido sua qualidade de homossexual 

Dentro desse universo, o prefeito, o bispo e o banqueiro representam as instituições 
pilares da sociedade moderna: o Estado, a Igreja e as instituições econômicas. Esses 
personagens, ao mesmo tempo em que imploram pela misericórdia de Geni, também 
representam as instituições que criam discursos que a oprimem, atuando duas vezes 
implicitamente: ao mesmo tempo em que se veem ameaçados pelo caos, são 
mecanismos de produção desse caos.  Aqui, entra a figura do comandante. Este 
representa a tensão vivida pela modernidade, pois, os personagens que vem a ameaçar 
representam elementos trazidos pelo próprio mundo moderno. Símbolo da modernidade 
juntamente ao seu Zepelim, ele aparece como força devastadora, que civiliza e 
barbariza ao mesmo tempo. O comandante é a contradição da civilização moderna. É 
cultura e barbárie158. 

Percebe-se então, que as vozes dos personagens são claramente hierarquizadas, 
na tentativa de criar a ideia de superioridade de um personagem a outro. Todos os 
personagens falam, representam seu poder de voz de alguma maneira. O comandante 
ao mudar de ideia, a cidade ao jogar pedras em Geni, as instituições sociais ao implorar 
sua misericórdia. Todas as vozes são ouvidas, exceto a de Geni. Esta é construída a 
partir da supressão de suas vontades, de maneira que é conduzida na história sempre 
pela vontade de um outro, nunca se impõe plenamente, permanece nadificada. É o 
                                                           
158 Ver BENJAMIN, Walter. Libro de los pasajes. Madrid: Ediciones Akal, 2005. 
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silêncio, então, o principal elemento da estratégia de refletir a opressão no oprimido. É 
o teatro do mundo por excelência.  

Geni e o Zepelim, diferente do discurso que se encontra em Bárbara (1973), é uma 
música descorporeificada, porque canta um sujeito diferente daquilo que diz a peça 
teatral. Não há descrição do corpo, este não é adjetivado com a pretensão de não ser 
visto. Ele existe na música (o seu corpo é dos errantes), mas só como elemento de 
entrega, aquilo que se dá. Os personagens são descritos, em grande medida, a partir 
de um olhar distanciado. Aqui, corpo e discurso não se conectam, como se a 
materialidade do corpo (peça) viesse descontruir uma imagem montada pelas palavras 
(canção). É uma obra aberta a figurações, pois a leitura da música e a criação de 
relações imagéticas são particulares, individuais. Cada observador imaginará uma 
materialidade para personagem, que não é delimitada pela música; é onde visão e 
imaginação de desconectam para fulgurar um céu aberto, onde se desenharão sempre 
novas constelações. Geni é uma totalidade eternamente incompleta. Além disso, a 
canção aparece com um discurso diferenciado sobre a homossexualidade em relação 
à Bárbara, pois Geni e o Zepelim vive a quarta fase da censura, já no início da abertura 
política, quando a censura teatral encontra-se mais descentralizada159. A corporeidade 
crua de Bárbara que ataca frontalmente a censura, não aparece aqui.   

A prostituta recusa-se a deitar-se com o comandante que representa alguém que 
está acima dela, é o nobre que cheira a brilho e a cobre. O personagem é prostituta, 
mas só se entrega aos seus iguais, entre os que não têm mais nada. Geni vive entre 
os desvalidos e limita-se a isso, ao ponto de só fazer sexo com eles. Mesmo sem 
vergonha, pode ter consciência de viver como os porcos160. Ao entregar-se apenas aos 
seus iguais, dando-se e não propriamente se vendendo, Geni vem quebrar o modelo 
esperado da prostituta. Esta não mercantiliza o corpo, doa-o. Foge do padrão da 

                                                           
159 Garcia (2008) divide a censura em cinco fases. Na primeira (1964 a 1968) destaca-se a censura as 
peças teatrais; a segunda, até os anos 1970, muda-se o foco da moralidade para a questão política; na 
terceira fase (primeira metade dos anos 70) criam-se normas censórias como forma dar efetividade a 
essa censura; na quarta fase inicia-se a adequação ao processo de abertura política; entre 1981 e 1985, 
retoma-se a atividade censória.  
160 BATAILLE, Georges. A literatura e o mal. Porto Alegre: L&PM, 1989. ____. O erotismo. Lisboa: 
Moraes, [s/d].  
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prostituta moderna: vamos participar dessa evolução, vamos todas entrar na linha de 
produção, vamos abandonar o sexo artesanal, vamos todas amar em escala industrial. 
161  

 Existe nessa canção uma qualidade de história processual que se desfaz no 
final. A música é construída em fases, pedaços que vão se desdobrando em uma ordem 
cronológica, no sentido de que a canção vai caminhando em direção a um desfecho. A 
passagem do tempo é explícita em sua construção. Tijolo por tijolo num desenho 
lógico162. Contudo, o final da história vem quebrar esse tempo processual, esse tempo 
que exige mudança. Ao afirmar na última estrofe que a cidade em cantoria não deixou 
ela dormir, Chico explicita o caráter trágico da canção, pois aqui retoma-se o ciclo, 
como se para Geni, o tempo não tivesse passado. A tragicidade presente no discurso 
homoerótico buarqueano está na não-mudança. A permanência da opressão social 
sobre Geni nadifica seu heroísmo; vive e permanece no realismo dos fracos. É o tempo 
cíclico da poesia que serve como mecanismo de sublimação de um final feliz e projeção 
de um final infeliz, de um eterno retorno. Estabelece o não-progresso da cidade, que 
permanece com o mesmo discurso conservador, dá a ideia da eternidade do sofrimento 
de Geni, no sentido de que o ciclo sempre retornará. A cidade nunca a deixará dormir. 

4. Mar e Lua: uma tragédia festiva  

“Amavam o amor proibido 
Pois hoje é sabido, todo mundo conta 
Que uma andava tonta, grávida de lua 

E outra andava nua, ávida de mar.” 
(Chico Buarque – Mar e Lua) 

 
 
 Baseada numa tragédia relatada por uma crônica jornalística, Mar e Lua integra 
o álbum Vida de 1980, disco marcado pelas suas reflexões existencialistas, proposta 
iniciada já no disco anterior Meus Caros Amigos. O disco é produzido em uma fase da 

                                                           
161 Referência à canção Ópera, que compõe o álbum da peça Ópera do Malandro, 1978. 
162 Referência à música Construção de Chico Buarque de Hollanda, que compõe o álbum Construção, 
1971. 
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obra buarqueana em que prevaleceram as discussões humanísticas e a preocupação 
com a perfeição estética e poética. Os delírios da paixão ausente vivida intensamente 
e o amor proibido caminham paralelamente em Mar e Lua e Eu Te Amo. As canções 
que contrariavam a censura e a repressão em discos como Chico Buarque e Chico 
Canta, dão lugar as discussões existencialistas de canções como Bye Bye Brasil, que 
aborda a saudade relacionada ao exílio na Itália 

Revelando a maturidade do compositor na sintonia entre imagem e melodia, Mar 
e Lua reflete a capacidade de Chico Buarque de tratar da realidade de maneiras tão 
poéticas, modificando a partir da poesia o realismo cru do mundo real. Tratando de um 
acontecimento jornalístico, Chico cria um mundo lúdico, onírico onde faz-se marcadas 
sua subjetividade e criatividades de poeta. O autor parte da realidade e constrói um 
universo ficcional, sobre o qual ele tem domínio, um universo que lhe pertence, no qual 
suas interpretações são explicitadas para o observador. Retomando Michel de 
Certeau163, esse discurso criado por Chico Buarque é lugar de retomada dos afetos, no 
qual vem à tona sua sensibilidade, é onde o olho do poeta se mostra, onde a ficção 
une-se a vida. O olhar colorido da poesia tem lugar em Mar e Lua. 

 O poeta se faz numa relação entre cobrir-se e descobrir-se. Ao compor, o poeta 
se despe, deixa a mostra seus devaneios, suas subjetividades, vem à tona uma 
intimidade, particularidade que até então só é conhecida pelo próprio poeta, de maneira 
que suas interpretações materializadas na poesia são desenhadas a partir de suas 
emoções, sensibilidades que contornam o fazer poético e se iluminam para o público, 
se despem da intimidade. É o deslocamento de espaço, do privado ao público. E, ao 
compor, o poeta assume um outro eu, cobre-se, veste-se de uma identidade que o 
assume durante o fazer poético. Descobrir-se aqui, assume duas espessuras 
significativas. Ao mesmo tempo em que o poeta se descobre de sua intimidade, este 
também encontra em si um novo eu, uma nova identidade que habitava seu 
inconsciente, descobre uma face de si que vem a tona no fazer poético. Descobrir, 
portanto, como o despir e a descoberta. A poesia é, assim, a nudez da imaginação. 

                                                           
163 Ver Ver CERTEAU, Michel. Uma estilística dos afetos. IN:____. História e Psicanálise: entre ciência 
e ficção. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 
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Em Mar e Lua cria-se um universo no qual Chico Buarque revela um olhar sobre 
a realidade perpassado pelo subjetivo, ele se dispõe de um outro eu que o habita para 
construir perfis femininos que transgridem os paradigmas sociais. Assume uma 
feminilidade para cantá-la questionando o próprio mundo reservado as mulheres, é uma 
identidade que assume o poeta para questionar a si mesma, criando-se uma dialética 
entre a mulher em Chico e aquela que este pretende questionar. É Imagem que critica 
a imagem.  

Dividida em três adjetivos principais, a música nomeia o amor vivido pelas 
mulheres como “urgente”, “serenado” e “proibido”, sendo este último como àquele que 
vem qualificar o amor já realizado, uma vez que mesmo o amor urgente e serenado foi 
desde sempre limitado pelas proibições, a qualidade de amor proibido prevalece sobre 
as outras (FONTES, 2003). E foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo 
arrepios. A canção é ambientada entre espaços antitéticos: a natureza e a cidade. 
Amaram o amor urgente. As bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas pela 
tempestade naquela cidade distante do mar. Sendo a natureza como representação do 
amor natural entre as mulheres, este aparece como o elemento transgressor da cidade 
que nega a natureza, a cidade distante do mar, que não tem luar. A cidade que nega 
mar e lua164. Ao amar nesta cidade, as personagens (mar e lua) surgem como elemento 
de questionamento, a natureza expulsa pela cidade é o amor oprimido pelo preconceito, 
pela moralidade que exclui a mulher e suas naturezas, seu corpo e sexualidade.  

Além de representarem as personagens, o mar e a lua são os espaços naturais 
nos quais não existem limites, no sentido de que a lua é onipresente, pode ser vista de 
qualquer lugar, e o mar está presente em todos os continentes, é o elemento da 
natureza que não se consegue controlar. Não existem, portanto, limites geográficos que 
possam ser impostos ao mar e a lua, estes representam o amor que é, por excelência, 
o sentimento comum a todos, que leva as paixões incessantes, o que não tem censura 
nem nunca terá165.  

                                                           
164 Ver FONTES. M.H.S. Sem Fantasia: masculino-feminino em Chico Buarque. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Graphia, 2003.  
165 Referência à música O que será (à flor da pele) de Chico Buarque de Hollanda composta para a peça 
Dona Flor e Seus Dois Maridos e que compõe o álbum Meus Caros Amigos, 1976. 
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O discurso sobre a homoafetividade de Mar e Lua não enquadra-se mais na 
tragédia predestinada às relações homoeróticas descritas por Chico Buarque em 
Bárbara e Geni e o Zepelim. Em ambas as músicas, a história descrita é sempre 
finalizada pela tragédia, sendo o elemento trágico o reflexo da opressão sofrida pelas 
mulheres e homossexuais. Existe tragédia em Mar e Lua, mas esta é construída a partir 
de um olhar que não pretende a finalização absoluta do amor, mas sim, como uma 
forma de atingir a plenitude desse amor, as personagens rendem-se como forma de 
unirem-se uma a outra, o amor que nega a vida e se faz na morte onde o sofrimento 
assume a coadjuvância. E foram correnteza abaixo, rolando no leito, engolindo água, 
boiando com as algas, arrastando folhas, carregando flores e a se desmanchar.  

Esse novo discurso é reflexo de um Chico Buarque que vive uma certa liberdade 
de expressão trazida pelo início da abertura política, que viu suas peças serem 
finalmente encenadas;166 Chico, ao compor Mar e Lua, deixa explícito no fim da canção 
a esperança que a realidade lhe inspirava, uma sopro de liberdade que perpassa a 
composição. Mais uma vez a realidade interfere no fazer poético buarqueano. 

Ao finalizar a canção, Chico descreve as personagens unindo-se ao mar. 
Simulando o som de um rio (virando peixes, virando conchas, virando seixos), cria-se 
a ideia de que as moças, ao cometerem suicídios juntas, transformam-se em mar. 
Pensando em termos estéticos, a relação imagética que há entre o mar e a lua é, de 
acordo com seus movimentos tendenciais, estes unem-se no fim do dia, encontram-
se e criam uma ilusão de infinito. O mar é uma extensão do céu, e é o céu o espaço 
que abriga a lua por excelência. Ao unir-se mar e lua e criar-se uma noção de infinito, 
encaixa-se o destino das personagens da canção, estas unem-se para alcançar a 
plenitude do seu amor, o infinito, tendo o infinito sempre caráter de eterno.  

Porém, o mar e a lua só unem-se no plano da imaginação, estes sentem uma 
atração forte entre si, mas nunca conseguem ficar juntos realmente. No plano do real, 
o mar e a lua interferem em suas ações, mas nunca sua atração se concretiza. O 
infinito só existe no não real. E é isso que as personagens buscam, a fuga da realidade, 
a eternidade que lhes levará a outra dimensão, do eterno, do amor pleno. Ao unirem-
                                                           
166 Após a abertura, “Calabar”, peça proibida na primeira metade da década de 1970, foi liberada e 
encenada, em 1980. A Ópera do Malandro, escrita em 1978, chega aos palcos e discos sem cortes. 
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se ao mar, estas se fazem numa realidade que não mais atende as limitações, passam 
a viver num mundo onde prevalece o eterno.  

E para questionar porque exatamente esses elementos da natureza, e não 
outros quaisquer, são escolhidos para representar a mulher, penso: não foram ambos 
explorados pelo homem?167  

5. Conclusão 

 

“E quem garante que a História é carroça abandonada, 
Numa beira de estrada ou numa estação inglória. 

A História é um carro alegre, cheia de um povo contente 
Que atropela indiferente todo aquele que a negue” 

 
(Chico Buarque e Milton Nascimento- 

Canción por la unidad de Latino America)  
 

Dentro do que foi analisado, o discurso homoerótico em Chico Buarque é mais 
uma manifestação do poder da canção e da poesia. A criação de perfis femininos que 
questionem o conservadorismo, a opressão, o patriarcado é dar oportunidade das 
mulheres aparecem na história. Música é discurso, é testemunho histórico. As canções 
de autores como Chico Buarque tem a importância de imprimir na história 
representações de um contexto histórico, possibilitando que estas sejam ouvidas ao 
longo do tempo como retrato de uma dada temporalidade, como resultado de um cenário 
onde reproduzia-se determinados discursos.  

A canção de Chico carrega espessura histórica. Sempre que se volta ao 
momento em que elas foram produzidas, é possível enxerga-las como fonte histórica 
para análise do cenário musical, estético, político e social da Ditadura Militar brasileira; 
como Chico foi afetado pela censura, como essa mudou ao longo do tempo, e como 
essa mudança pode ser percebida na obra buarqueana. A mudança no discurso 

                                                           
167 Aqui, faz-se alusão à exploração do mar pelas Grandes Navegações e a primeira ida do homem a 
lua.  
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homoerótico feminino nas canções analisadas é resultado também da mudança no 
contexto histórico em que estas foram produzidas; Chico acompanha essa mudança e 
as imprime em sua obra, consciente ou inconscientemente. 

Os discursos que perpetuam na sociedade atual acerca das questões de gênero 
e sexualidade são fundamentalmente anacrônicos, na medida em que percebem-se 
neles cada vez mais as sobrevivências do passado retratado por Chico Buarque. O 
passado está inscrito numa pulsação entre luz e sombra168. Este aparece como 
lampejos que se mostram no presente e que são percebidos a partir de olhares também 
do presente. Ao enxergar as continuidades e rupturas do discurso que oprime a 
sexualidade feminina, percebe-se a historicidade das limitações impostas às mulheres 
e como estas limitações são perpetuadas, tanto pelos discursos institucionais, como 
pelos sujeitos que escrevem a história.  

A história carrega o fardo do passado opressor da Ditadura, mas ao mesmo 
tempo, exige essencialmente a mudança. A história está sempre criando, se 
modificando, é uma relação entre fluxos e fixos, continuidades e rupturas. É um trem 
riscando trilhos, abrindo novos espaços169. Reviver a obra de Chico Buarque é também 
emergir a possibilidade de se contar uma nova história, e contar de uma outra forma, 
considerando e elevando a mulher como sujeito de si e da história. Estabelecer uma 
dialética entre o outrora e o agora é condição para a crítica ao lugar social da mulher 
no presente. O passado deve ser revisto com a lucidez de quem vive o presente, de 
quem mergulha na história e usa-a como ferramenta para questionar o hoje, com a 
pretensão de modificar não só o presente, mas o futuro que se seguirá, para que a 
chama transgressora que existe na crítica e questionamentos possíveis a cada um de 
nós saia iluminando o cenário, saia incendiando o plenário, saia inventando outra trama. 
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INTRODUÇÃO 

 A prática do Estágio Supervisionado I começa a ser pensada ainda dentro da 

universidade, nas discussões com os colegas de curso e a docente, assim a ideia do 
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que possa ser essa experiência passa a tomar forma. Inicialmente, preenchidos pelo 

pavor de enfrentar uma sala de aula nos dias atuais, onde os noticiários mostram que 

apesar de “todo investimento na educação”, essa, ainda se mostra precária. 

 O estágio segue etapas, a escolha de um professor que aceite ser o tutor e 

que ceda uma de suas turmas para se tornar o campo, as primeiras conversas, 

conhecer o espaço escolar, consequentemente a turma e por fim os alunos, principais 

sujeitos nessa atividade. Esse processo funciona como o ponto de partida, após receber 

as orientações da tutora sobre a turma, surgem as inquietações de como trabalhar, 

como buscar conhecer e caracterizar o espaço escolar, qual a realidade da comunidade 

na qual essa instituição fica instalada, quais são as suas demandas. Inicia-se uma 

observação da escola, da turma e um planejamento para a aula prática. 

 A atividade do Estágio Supervisionado I é uma experiência que se realiza de 

maneira rápida, sendo concretizado através de cinco hora/aulas, divididas em duas 

etapas, a primeira, três observações e a segunda duas aulas participativas. Essa 

comunicação versa sobre os acontecimentos durante esse processo, o que foi possível 

detectar nesse meio tempo junto à comunidade escolar e os seus sujeitos e como esses 

estudos podem contribuir para a construção e o desenvolvimento do conhecimento das 

práticas educativas sobre e para o ensino de história. 

1 A INVESTIGAÇÃO DO COTIDIANO ESCOLAR 

 O comportamento do aluno e a sua relação com a estudo de história, uma 

disciplina importante, mas que não agrada a muitos, aceita em vários casos como 

obrigatória, aquela disciplina que se estuda por estar no currículo, porém sendo 
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questionada “Para quê estudar história? ”, posicionamentos assim resultam em um 

desempenho insuficiente, onde os alunos não compreendem o sentido e a importância 

da história e negligenciam a sua própria. Junto ao fator de desinteresse pela matéria 

caminha lado a lado dentro das salas de aula a escassez da leitura.  

 Estabelecendo uma afinidade entre a história para com a leitura percebe-se 

que essa disciplina carrega em si uma indispensabilidade pela compreensão e 

interpretação de textos, o que possibilita ao aluno uma ampliação de mundo, dos 

sentimentos, dos sentidos, propicia uma reflexão e um senso crítico que tanto o sistema 

de ensino sugere. Se o aluno não consegue entender os assuntos em sala de aula 

devido sua falta de compreensão linguística é preciso dar prioridade a essa carência e 

buscar suprir essa demanda, nesse momento o professor deve intervir em seu ensino 

e reavaliar sua as lacunas de sua turma. 

   

Entende-se, com base em tal enfoque, que um professor reflexivo 
seja capaz de investigar os problemas que se colocam no cotidiano 
escolar; de mobilizar conhecimentos, recursos e procedimentos para 
a sua superação; de avaliar a adequação das suas escolhas e, 
finalmente, de reorientar a ação para intervenções mais qualificadas 
no processo de aprendizagem dos alunos. (CAIMI, 2007, p. 28) 

 

 Precisa ser estabelecido novos meios para expor os conteúdos que versem 

com a construção de um saber histórico e uma interpretação significativa dos temas 

ministrados e cabe ao professor perceber que fatores envolvem a prática do ensino-

aprendizagem e direcionar o seu planejamento para o desenvolvimento do letramento 

e suas questões pertinentes, mas, nesse contexto, trataremos da importância da leitura 
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para o ensino de história, onde o educador necessita de  identificar as problemáticas 

dentro do seu ambiente de instrução e buscar alternativas capazes de promover 

mudanças que produzam o conhecimento e gerem resultados, mantendo um olhar 

sensível e dialogando com outras disciplinas que envolvam as temáticas semelhantes 

- que tenham a pratica da leitura como maior atividade – e que acrescentem novos 

saberes aos estudantes. 

 A leitura como meio de transpor o conhecimento histórico, como facilitador na 

compreensão dos temas abordados é de fundamental importância, tem um papel 

indispensável na assimilação dos assuntos, na elaboração dos argumentos para a 

discussão dos mais variados temas e na formação de sujeitos críticos, participativos e 

atuantes no meio onde vivem, fugindo de uma prática mecânica onde a história é vista 

como o estudo do passado com a prioridade voltada para datas e valorização de poucos 

sujeitos.  

2 A ESCOLA: CARACTERIZANDO O CAMPO DE ESTÁGIO 

 A instituição disponibiliza os próprios documentos sobre história, em 1994 a Loja 

Maçônica tinha um projeto de fraternidade com o objetivo da construção de uma escola 

no Bairro Samanaú. A mesma possuía um terreno, mas não se disponibilizava dos 

recursos financeiros suficientes para que fosse construída a escola, então o presidente 

da Maçonaria, o senhor Francisco Braz Oliveira Filho, procurou o então prefeito e 

apresentou o projeto, este aceitou a proposta, mas com a condição da Maçonaria 

devolver o terreno que seria construída a escola a prefeitura, o senhor Francisco aceitou 

e devolveu parte do terreno a prefeitura e em parceria construíram a Escola Municipal 
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Severina Brito da Silva, e por alguns anos a Maçonaria contribuiu de maneira 

significante para o funcionamento da escola. 

No dia 29 de abril de 1994, foi oficializada a Escola Municipal Severina Brito da 

Silva, pelo decreto n° 022, sendo inaugurada no dia 05 de maio do mesmo ano, pelo 

prefeito de Caicó o senhor Sílvio Santos, com a presença do secretário de educação e 

cultura do município de Caicó o senhor Hamilton Teixeira e autoridades presentes. 

A Escola Municipal Severina Brito da Silva está localizada na Avenida Dulce 

Costa, n° 315, no Bairro Samanaú, Caicó, surgiu por consequência do grande número 

de crianças existentes na comunidade sem a possibilidade de frequentar outras escolas 

devido à distância, as mães reclamavam que o bairro ficava distante do centro da 

cidade, sendo assim, era difícil o deslocamento das crianças para outras escolas, pois 

na época não existia o transporte coletivo no bairro. Então, diante das necessidades 

iniciou-se um debate em torno dos pais de que seria preciso a existência de uma escola 

no referido bairro. 

A referida escola recebeu como patrona a senhora caicoense Severina Brito da 

Silva, por esta ser avó do então prefeito da época em exercício na cidade de Caicó, o 

senhor Silvio Santos, e também por ter grande importância educacional, quando ainda 

jovem, morando na zona rural, tinha a humildade de alfabetizar as crianças do seu 

meio, essas informações estão ao acesso de todos que procuram a escola, são os 

registros contidos nos arquivos.  

A escola está em pleno funcionamento no ano letivo de 2016 com turmas de 

ensino infantil e fundamental, dispondo de 8 salas de aulas para o uso, que acontece 
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nos turnos matutino e vespertino, dispõe de um pátio de tamanho razoável, cozinha, 

sala dos professores, diretoria e uma biblioteca, além de outras salas que apoiam no 

funcionamento da vida escolar. No ambiente é notável o empenho dos funcionários 

para o bom funcionamento das atividades na escola, durante o período do estágio 

ocorreu a celebração do dia das mães, apontando uma atenção em manter a família 

caminhando com a instituição, principalmente na promoção dos eventos mais 

significativos. Determinados espaços passavam por reformas, e o administrador do 

espaço se apresenta de maneira solicita e acolhedora, além de bastante empenhado 

na condução de suas atividades, ocorre uma proximidade dele para com os alunos e 

com os professores, entre os docentes se observa um tom de cordialidade e dialogo 

buscado e atuando com parcerias.  

3 A REALIDADE DO COTIADIANO ESCOLAR 

 Os fatos vivenciados no cotidiano escolar são diversos e necessitam muito do 

envolvimento e da atenção dos professores, a observação da aula expositiva propicia 

a formação de um diagnóstico, no decorrer das atividades as informações vão surgindo, 

a professora tem que expor o conteúdo, captar a atenção dos estudantes e buscar 

envolvê-los, durante esse processo a educadora está focada na exibição dos temas, 

por isso passam despercebidos os comportamentos subjetivos, enquanto a aula segue 

alguns alunos demonstram estar perdidos diante do livro didático sem conseguir 

localizar a leitura, quando a página e parágrafo são indicados nota-se a dificuldade em 

se ambientar com o texto, e essa dificuldade ultrapassa a aula e é refletida durantes as 

atividades avaliativas. Existe um objetivo em valorizar todos os acontecimentos eles 

são as ações dos principais sujeitos dentro da sala de aula. “Nesse sentido, os 
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resultados da coleta de dados (observações, entrevistas, documentos escritos etc.) 

seriam meios através dos quais o investigador aproximar-se-ia do universo dos 

investigados. ” (AZEVEDO, 2011, p. 347). 

 Ao analisar os elementos coletados o professor/investigador tem em mãos 

questões e conhecimentos pertinentes sobre a turma estudada e esse material pode 

ser a base de impulso para o planejamento de novas propostas metodológicas que 

transformem a realidade e nível de ensino dos alunos. No estágio, assim como no ofício 

do professor, é importante manter um contato com os alunos que vise o acesso as 

informações sobre o ambiente e os sujeitos e como esses atuam, conhecer o universo 

do aluno é ter acesso a porta de entrada para saber como encaminhar o conhecimento 

até ele.   

3.1  OS SUJEITOS NA COMUNIDADE ESCOLAR 

 A professora que conduz a sala de aula e que responde por tutora apresenta 

um histórico importante a ser analisado, Edkalb de Medeiros Garcia e Mariz possui 

graduação em HISTÓRIA (Licenciatura e Bacharelado) pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (2003). Pós-graduação (Especialização) em Patrimônio Histórico-

Cultural e Turismo - UFRN (2005) como também em Mídias na Educação- UFRN 

(2012), professora de História do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental desde fevereiro 

de 2006 e também no Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos) desde agosto de 2012, possui 

uma experiência de dez anos na prática em sala de aula, bem capacitada e com uma 

jornada fundamentada ao longo de sua experiência em sala. 

 Existe uma preocupação com o rendimento dos alunos, a conversa, as 

indagações sobre o dia de cada um, os avisos de atenção com a disciplina são formas 



 

 
151 

 

de buscar respostas para os resultados negativos obtidos nas avaliações, tentando 

entender o que está acontecendo para que a turma venha regredindo no aprendizado, 

e exemplifica com a última atividade onde um número alto de alunos receberam notas 

baixas. Como a professora acompanha essa turma a dois anos - início do ensino 

fundamental - consegue comparar o nível de comprometimento que vem regredindo, o 

comportamento, os resultados que se refletem nas notas, e acima de tudo a participação 

em sala, demonstram não compreender os conteúdos alguns trabalhados e revisados 

anteriormente.  

 A turma contém 25 alunos que são considerados de faixa - que estão na 

idade correta para aquele nível de ensino – e apresentam uma boa conduta, ocupam 

um espaço físico razoável, porém quente, considerando as temperaturas elevadas da 

cidade, a maioria usa o fardamento escolar e seguem os horários estabelecidos. São 

pré-adolescentes, conversam e brincam entre si durante o período de aula, situações 

que se apresentam dentro da normalidade. Foram receptivos com o estágio, eram 

curiosos pois essa intervenção na rotina da sala era lago novo, colaboraram através de 

conversas e depois na aula prática. 

 Durante a observação um dos fatores que mais chamou atenção foi o 

comportamento alheio ao livro didático o estudo do material didático não acontece, em 

poucos momentos na sala e em algumas atividades em casa quando realizadas 

recorre-se ao livro, mesmo que esse esteja a sua disposição, o livro é do aluno e 

mesmo assim eles não mantém um contato prévio com os assuntos que possam ser 

trabalhados, atividades propostas em sala são insuficientes para garantir a fixação dos 
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temas mesmo com a exposição da professora. Existe nesse contexto uma necessidade 

de leitura, sem leitura não há assimilação de conhecimento. 

4 A ESCASSEZ DA LEITURA  

 A leitura é o meio pelo qual o homem é capaz de ampliar sua visão de mundo, 

esse hábito possibilita novos sentimentos e é capaz de trazer reflexões possibilitando 

ao sujeito um senso crítico e despertando o conhecimento e reconhecimento dentro dos 

escritos, na história. 

 O desenvolvimento da leitura produz o processo da escrita, para saber 

escrever é preciso saber ler, pensar nesse mecanismo é imprescindível para o avançar 

de alunos ao longo de uma carreira estudantil e sobretudo tudo para a vida é algo que 

deve ser feito constantemente, principalmente diante das recentes pesquisas que 

indicam a carência do estudante brasileiro nessa competência. 

 Segundo o relatório do Todos Pela Educação172 os dados advertem que no 

estado do Rio Grande do Norte cerca de 22,7% dos alunos em sala de aula estão com 

o nível de ensino adequado, automaticamente o restante cerca de 78,3% não atingem 

a capacidade de ensino esperado a sua série, esse dado refere-se principalmente ao 

conhecimento sobre língua portuguesa, que compreende leitura e interpretação de texto, 

dados de 2013. Esse relatório busca avaliar os avanços da provinha Brasil, servindo 

como base de análises para o MEC orientar suas metas (Metas do programa Todos 

Pela Educação) no desenvolvimento da educação nacional. O programa propõe cinco 

                                                           
172Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br. Acesso em: 31 de maio de 2016 às 20:00 
horas.  
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metas principais, abordada nesse caso a Meta 3 - Todo aluno com aprendizado 

adequado ao seu ano173. 

 Diante dessa realidade refletir sobre a importância da leitura torna-se 

extremamente importante, é preciso introduzir ao universo dos alunos essa habilidade. 

Na prática do ensino de história as metodologias devem ser voltadas a uma leitura 

significativa e contextualizada, essa disciplina pode ser uma ferramenta propulsora para 

despertar o desejo dos estudantes quando lhe oferece as informações sobre e para o 

mundo dos alunos valorizando os seus contextos, fazendo com que os interesses 

heterogêneos possam fazer parte do planejamento e resignificando a própria história.  

 Relacionando esses dados e através da presença em sala de aula 

constatamos que a turma em análise se encontra em caráter de atenção e o relatório 

de metas informa que esse grupo possui um nível de compreensão e interpretação de 

texto insuficientes e, como resultado dessa carência refletem um mau desempenho e 

são atrasados nas disciplinas que envolvem uma maior necessidade de leitura, como 

no caso, a disciplina de história. Os alunos se encontram dentro do seu nível de ensino 

sem o conhecimento adequado, sem a compreensão dos conteúdos provocando o 

desinteresse pela disciplina, não se preocupam com temas que não os envolva, os 

contemple, que pouco conheçam e/ou se identifiquem. 

 Dentro desse contexto os professores precisam ser caracterizados, em sua 

maioria os docentes possuem duplas jornadas de trabalho almejando alcançar uma 

                                                           
173Até 2022, 70% ou mais dos alunos terão aprendido o que é adequado para seu ano, disponível em: 
http://www.todospelaeducacao.org.br/indicadores-da-educacao. Acesso em: 30 de maio de 2016 às 
22:00 horas. 

http://www.todospelaeducacao.org.br/indicadores-da-educacao/5-metas?task=indicador_educacao&id_indicador=15#filtros
http://www.todospelaeducacao.org.br/indicadores-da-educacao/5-metas?task=indicador_educacao&id_indicador=15#filtros
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renda satisfatória ao fim do mês, e por isso, por mais engajados que estejam com o 

processo de ensino se encontram sobrecarregados e por inúmeras vezes sem descobrir 

soluções para promover uma mudança educativa, estes, acabam sendo consumidos 

pela zona de “conforto” e/ou quando isso não ocorre passam a integrar um pequeno 

grupo que luta contra a estagnação, almejando que aconteça uma mudança no 

comportamento dos alunos, promovendo com que os discentes passem a ter um maior 

domínio da leitura e interpretação, destacando também a importância da 

interdisciplinaridade e do trabalho com todos os envolvidos no processo de formação, 

para que os resultados ocorram de maneira conjunta e conhecimento do aluno passe a 

ser encontrado e preenchido de maneira satisfatória. 

 A professora Edkalb Medeiros, se mostra atenta as novas informações sobre 

o ensino de história, realiza pesquisas e se capacita com frequência, tem em mãos um 

livro didático atualizado que permite uma clareza nas explanações, explica, questiona e 

busca trazer os alunos para o centro das discussões durante suas aulas, mas o 

resultado não é tão favorável, chegando a ser possível contar nos dedos a quantidade 

de alunos ativos e participantes. É essencial uma mudança na atuação da escola e dos 

professores para que essa escassez da leitura e seus problemas seja amenizado. O 

processo a ser desempenhado precisa conectar a escola, os professores e em seguidas 

os alunos, pensando também no apoio familiar, mas essa é uma área complexa. A 

escola deve dar estrutura para a realização dos procedimentos, uma biblioteca que 

desperte o desejo e o posicionamento dos professores, projetos interdisciplinares e a 

valorização das habilidades individuais.   
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5 A AULA PARTICIPATIVA E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O 

CAMPO DE ESTÁGIO 

 Na aula participativa, o conteúdo disponibilizado pela tutora tratava sobre 

Reinos da África. Pensando em analisar a turma e tentando conversar com o livro 

didático “História, sociedade e cidadania” do 7º ano de Alfredo Boulos Júnior, foi 

realizado um planejamento que tinha como objetivo expor os Reinos e dialogar sobre a 

herança africana deixadas em nossas terras, o processo de elaboração das aulas trazia 

na culminância do tema uma dinâmica com a participação dos alunos, onde esses 

poderiam através de questionamentos identificar quais as heranças podem ser 

encontradas na vida cotidiana de cada um. A aula se encaminhou de maneira difícil, os 

alunos(as) afirmaram não conhecerem o tema e por isso não poderiam acrescentar a 

aula, suas vivências nesse instante pareceu longe do contexto, eles não reconheciam 

em suas histórias a dos povos afro-brasileiros mesmo que o livro tratasse do assunto 

pareciam ouvir e não compreender, o tema parece algo totalmente desconhecido. 

Quando questionados sobre a realização de uma leitura prévia do capítulo a maioria 

relata que não leram o capítulo do livro em casa ou em outro momento na escola e por 

isso o a participação em sala se torna improdutiva, diante do exposto é compreensível 

que esses jovens se sintam acuados e sem segurança para participar das atividades 

propostas no ambiente escolar. 

 Unindo observação com aula prática é possível perceber como se encontra a 

realidade escolar, que é um fragmento presente nos dados do relatório de metas da 

educação brasileira, o desinteresse causado pela incompreensão dos conteúdos é um 
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reflexo da falta da leitura e continuar a expor os textos e o material didático sem que 

os alunos tenham entendimento se torna a prática do ensino ineficaz na construção de 

um conhecimento sobre a história. É preciso caminhar junto com as metas do Todos 

Pela Educação, porém, estas estão postas a médio prazo, então, é preciso repensar na 

demanda de alunos atuais e na maneira como a história é abordada atualmente, pois 

até que esses objetivos do Ministério da Educação sejam alcançados uma enorme 

parcela de crianças e adolescentes continuarão a avançar nos níveis ensino, entretanto, 

mantendo um alto índice de “analfabetos funcionais”. Diante dessa realidade é 

necessário repensar os métodos de transpor os conteúdos e também o papel do 

professor como sujeito atuante em sala, o docente é um agente determinante nas 

mudanças em sala e é muito importante assumir esse papel, logo então, 

 

O professor não seria, assim, um simples técnico, reprodutor de 
conhecimentos, mas um profissional capaz de inovar, de participar das 
decisões, de interagir com seus pares, de dialogar com a produção 
teórica e metodológica pertinente ao seu campo de conhecimento e, 
sobretudo, de produzir conhecimentos sobre o seu trabalho. (CAIMI, 
2007, p. 28) 

 

 O período de estágio é momento importante, pois, através do contato com a 

turma se torna possível identificar alguns aspectos da turma e do ensino de história e 

contribui para a produção do conhecimento sobre e para a disciplina. O tempo nesse 

caso é um fator determinante pois no primeiro estágio a intervenção acaba sendo 

reduzida e se sobressai a observação, detectado as demandas necessárias fica limitado 

as estratégias para tentar reverter a problemática, nesse caso, a escassez da leitura 
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que interfere na falta de interesse pela disciplina de história, ou seja, o referente trabalho 

é um relato de uma experiência que poderá ser mais trabalhada se a continuação dos 

próximos estágios vierem a ocorrer no mesmo espaço escolar onde o problema foi 

identificado.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Essa comunicação tem em sua finalidade apontar as dificuldades encontradas 

durante o período de estágio dentro do ensino de história, a escassez da leitura que 

resulta em uma incompreensão dos conteúdos por partes dos alunos, detectar esse 

fator foi a primeiro passo, pensar em processos de ensino para a mudança dessa 

realidade serão os próximos, retomados em outro momento de contato com a escola 

no Estágio Supervisionado II.  

  A experiência do estágio é um momento ímpar e muito válido, diria essencial, 

nesse podemos perceber a verdadeira realidade de uma sala de aula, em especial para 

a que seja possível concretizar a certeza de seguir em um curso de licenciatura. Esse 

primeiro momento, mesmo que curto, serviu para despertar o desejo de conhecer mais 

sobre a prática do ensino de história e fazer dele um objeto a ser analisado. Estagiar 

foi um enorme desafio carregado de medo e desconfianças, a insegurança 

principalmente em não obter “sucesso”. A escolha da abordagem do conteúdo a ser 

ministrado, perceber a recepção dos alunos, onde houve erros e os acertos. A primeira 

frustação, as lágrimas e a superação que estiveram presentes nessa etapa, mas não 

desencorajaram, e sim, deram confiança e mostraram caminhos para repensar e 

prosseguir até a próxima experiência de estágio, a possibilidade de participar do 
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cotidiano escolar com a professora tutora e os caminhos possíveis a percorrer dentro 

daquele espaço, utilizando os métodos para buscar a troca de conhecimento, todas as 

etapas são de grande importância para seguir a adiante.  

Dessa forma, mesmo que os alunos não tenham assimilado o conteúdo é 

importante valorizar a experiência, casos como esse irão se repetir ao longo da jornada 

de um professor podendo ser encarada de forma positiva já que uma das funções do 

estágio é realmente possibilitar ao estudante o contato e vivência no ambiente escolar, 

o futuro local de trabalho. Cruzar a teoria que é vista dentro da universidade com a 

prática percebendo como ocorre os processos de ensino-aprendizagem faz dessa 

ocasião algo essencial durante a graduação, que contribui diretamente na formação do 

meu perfil como professora de história.  
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               A formação docente vem sofrendo mudanças ao decorrer dos anos no 

Brasil, essas mudanças incluem claro, as oscilações nas estruturas dos livros didáticos, 

reorganização dos conteúdos mediante a faixa etária dos alunos e obviamente, a 

metodologia e didática do profissional em história.  Tendo em vista os recentes estudos 

e correntes de pensamento historiográfico, contribuições por parte da 

interdisciplinaridade com outras ciências têm feito parte da composição que vem 

impulsionando as reflexões sobre o ensino de história no Brasil. Dentre as 

preocupações por parte dos estudiosos do assunto, está o “ensinar história”, a 

passagem, a mediação dos conteúdos, tem sido analisada e problematizada de 

diferentes formas, no entanto o objetivo sempre parece ser o mesmo, o entendimento 

dos conteúdos, e claro dos pressupostos da ciência história.   

                                                           
174 Graduando do curso de história licenciatura pela Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte.UERN.   
175 Possui graduação em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Mestrado em 
Educação pela mesma instituição. Realizou seu Doutoramento no Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal do Ceará (UFC). Desde 2008 tornou-se docente na Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), na qual coordenou projetos de pesquisa e extensão, focalizando 
aspectos relacionados ao livro didático, à formação de professores e à análise de práticas pedagógicas. 
Atualmente dedica-se a investigações nos seguintes campos: História do livro e da leitura; História do 
Espiritismo; Ensino de História. 
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               È necessário entender primeiramente que o entendimento do alunato 

envolve um gral de subjetividade complexa e imprecisa, pois acarreta uma série de 

estágios cognitivos, trazer à tona as questões por parte dos alunos em relação a 

determinados temas, pode nos dar indícios de uma percepção por parte dos conteúdos, 

o papel na sociedade e conseqüentemente o entendimento de inserção desses sujeitos 

na história, seus lugares, origens, identidade etc.  

               Esta pesquisa se concentrou no âmbito escolar, onde assumimos a regência 

de duas turmas do ensino médio de uma escola estadual, e nos utilizamos de 

estratégias metodológicas para provocar a participação e a reflexão dos alunos. Ao 

passo da apresentação do conteúdo de história, da disciplina enquanto ciência, 

utilizamos informações empíricas do cotidiano do alunato para que assim pudéssemos 

quebrar inicialmente a barreira do diálogo entre docente e discente, e claro facilitar a 

aprendizagem. Observando a linguagem e os discursos na turma foi possível traçar 

pontos chave para que, nas narrativas em aula houvesse abertura para co-relações 

dos conteúdos históricos e aspectos que lhes seriam anfêmero. Antes de iniciarmos a 

análise dos dados, é necessário entender o que são e como funcionam as relações 

didáticas:  

Por definição, consideramos “didáticas” aquelas relações 
estabelecidas pelo professor entre a narrativa reinventada e outros 
discursos e saberes, cuja finalidade seria a de facilitar a aprendizagem 
do saber histórico escolar, tendo por base a concepção de que este 
procedimento possibilitaria a ampliação da compreensão do objeto em 
estudo. Integram, desta forma, a busca por tornar ensináveis as 
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narrativas históricas escolares, participando do movimento transpositor 
realizado pelos docentes176.  

    Sendo assim, quando iniciamos o planejamento para as aulas, nos focamos 

na metodologia que iríamos utilizar, e como a premissa da pesquisa era perceber os 

resultados do uso das relações didáticas em sala de aula, articulamos os exercícios e 

atividades em sala de aula de modo a complementar a narrativa e principalmente os 

exemplos que usávamos para tornar flexíveis os conteúdos históricos.  

                  Durante o trabalho realizado em estágio III , nós trabalhamos com as 

relações didáticas mediante o trabalho de observação das aulas do professor X, onde 

pudemos perceber o termo, no caso suas especificidades, presentes na prática do 

docente. Aqui fomos um pouco além, ainda pensando na prática docente e no uso da 

metodologia analisada, buscamos enxergar não apenas o papel do professor, mas a 

recepção por parte dos alunos diante da técnica utilizada. Sendo assim, no decorrer 

das aulas utilizamos as relações didáticas a fim de colher dados e informações que nos 

remetessem a apropriação dos conteúdos por parte dos discentes.  

Pode-se afirmar que assumir o primeiro princípio da Didática da 
História torna necessário que professores e alunos busquem a 
renovação dos conteúdos, a construção de problematizações 
históricas, a apreensão de várias histórias lidas a partir de distintos 
sujeitos históricos, das histórias silenciadas, histórias que não tiveram 
acesso á História. Assim, busca-se recuperar a vivência pessoal e 
coletiva de alunos e professores e vê-los como participantes da 

                                                           
176 CUNHA, A. V. C. S. da, A (RE)INVENÇÂO DO SABER HISTÒRICO ESCOLAR: APROPRIAÇÔES 
DAS NARRATIVAS HISTORICAS ESCOLARES PELA PRÀTICA PEDAGÒGICA DOS PROFESSORES 
DE HISTÒRIA. Dissertação apresentada ao programa de pós- graduação em Educação da Universidade 
Federal de Pernambuco como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Educação. Recife , 
2005. . Pag, 213. 
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realidade histórica, a qual deve ser analisada e retrabalhada, com o 
objetivo de convertê-la em conhecimento histórico, em 
autoconhecimento, uma vez que, desta maneira, os sujeitos podem 
inserir-se a partir de um pertencimento, numa ordem de vivências 
múltiplas e contrapostas na unidade e diversidade do real177. 

                Partindo desse pressuposto, pensamos os conteúdos de maneira lúdica e 

dinâmica, tínhamos objetivos de trabalhar temas históricos e fazer a co-relação com 

aspectos do cotidiano presente dos alunos, para isso era necessário que durante as 

aulas estabelecêssemos um ambiente tranqüilo ao debate, sendo que a dificuldade de 

expressão do aluno em relação aos conteúdos, com dúvidas e observações é muito 

pouco comum. No entanto, a expressão do alunato em aspectos e fatos do cotidiano é 

muito recorrente. E foi pensando a realidade dos alunos, que pudemos buscar 

problematizar aquilo que lhes era familiar dentro de sua realidade, como conteúdos de 

piadas, músicas cantadas em sala de aula, temas de programas de TV e até mesmo 

assuntos com alto nível de visibilidade nas redes sociais. Começávamos a perceber a 

multiplicidade social que compunha a sala de aula com 35 alunos, enxergando claro a 

diversidade da sala de aula como uma espécie de representação da própria disparidade 

do bairro/cidade onde a escola está inserida.    

               Ao primeiro contato com as turmas do primeiro ano “A” e “D”, logo 

percebemos as diferenças sócio-econômicas, de cor, e religiosa por parte de pequenas 

observações nas conversas dos alunos, foi necessário observar o lugar de 

pertencimento desses sujeitos, as peculiaridades e subjetividades em evidência. Uma 

                                                           
177 SCHMIDT, Maria , Auxiliadora & GARCIA, Tânia Maria, in: A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA 
HISTÓRICA DE ALUNOS E PROFESSORES E O COTIDIANO EM AULAS DE HISTÓRIA, Cad, 
Cedes, Campinas, vol.25 n.67, Pag, 299 – 300. 
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observação que nos chamou atenção foi que, enquanto no primeiro ano “A” percebemos 

uma  faixa etária relativamente igual, no primeiro “D” percebemos uma faixa etária que 

oscila bastante, constatamos também que o primeiro ano “A” continha apenas alunos 

que haviam acabado o ensino fundamental, enquanto que o primeiro “D” era composto 

inteiramente de alunos repetentes, quando questionamos a forma organizacional de 

selecionar e compor as turmas, a secretaria informa que as composições já vinham 

selecionadas pela secretaria de educação do estado, e que são baseadas na faixa 

etária dos alunos.  

               O que percebemos com tal organização, é que, a maneira de se remanejar 

alunos com dificuldade de concentração e rendimento acadêmico, provoca uma 

separação hierárquica que pode vir a ser prejudicial tanto para o aprendizado desses 

alunos, sendo que ao localizar o discente em uma turma onde todos os colegas são 

repetentes, deixa implícito, inconscientemente ou não, como a classe educadora 

enxerga e espera do futuro rendimento desse educando. Para os docentes, também 

podemos perceber problemas muito sérios, como por exemplo, o empenho em se 

adaptar a necessidade especial que desses alunos, que na maioria das vezes a situação 

muda e influencia o educador a enxergar a turma como sendo impossível de trabalhar, 

o que pode levar ao desgaste profissional desse sujeito e falta de motivação, e ai está 

o perigo.  

               Percebendo tais mudanças tínhamos que preparar abordagens diferentes, 

e assim selecionamos os conteúdos de maneira a trabalhar “O conceito de história”, 

sua importância na formação das sociedades e suas marcas no presente, também 

buscar fazer os alunos entenderem a si mesmos como sujeitos históricos, o que seria 
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fonte histórica e principalmente apresentá-los a prática das questões sociais. Nas 

narrativas iniciais decidimos trabalhar com evolução e primeiras civilizações, onde 

decidimos trazer contribuições para desmistificação do eurocentrísmo, onde no 

conteúdo de primeiras civilizações, trabalhamos os povos astecas, e trouxemos as 

discussões sobre povos africanos, e a partir disso trabalhar o racismo em sala de aula.  

Procuramos  pensar em como se dá a apropriação dos alunos quando o método de 

ensino histórico trás aspectos que confrontam o cotidiano dos mesmos, quando 

percebem que o que dizem gostam e não gostam, faz parte e carrega uma série 

transformações históricas.  

O segundo princípio, da natureza metodológica, está relacionado ao 
fato de que alunos e os professores puderam identificar os indícios 
(conteúdos) da experiência humana, em diferentes formas: na 
realidade cotidiana; na tradição; e na memória dos seus familiares, 
grupos de convívio, grupos de localidade. Esse conhecimento do 
passado pode ser articulado em diversas situações de aula, com 
outras formas de conhecimento histórico – por exemplo, com as 
narrativas de historiadores, de autores de manuais didáticos e com 
conteúdos veiculados pela mídia.178 

               No primeiro encontro, iniciamos falando sobre a importância do saber 

histórico, e percebemos a distancia que se estabeleceria entre o professor e a turma 

caso continuássemos a trabalhar de maneira tópica e informativa, logo abrangemos 

para a perspectiva de problematizar para buscar compreender.  

               Utilizando o livro didático propusemos que um dos alunos fizesse a leitura 

de um trecho onde narrava a escola na década de trinta, e de como meninos e meninas 
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tinham uma educação diferente. Quando a aluna terminou de ler, fizemos 

questionamentos, do tipo ; Por que vocês acham que existia essa separação? Eles logo 

começaram a levantar as mãos, e começavam, “por que as mulheres naquela época 

sofriam preconceito”, “por que as mulheres eram vistas de maneira diferente”, e as 

respostas iam suscitando novas perguntas, como o por que de as meninas aprenderem 

serviços domésticos, e os homens não, logo após continuamos a usar do cotidiano 

habitual deles e problematizar, quando perguntamos se as meninas da turma já haviam 

ganhado ou presenciaram alguma amiga ganhar brinquedos como vassourinhas, 

forninhos, casinhas etc, a maioria disse que sim, logo um novo questionamento; “Por 

que vocês acham que esses materiais e objetos de limpeza foram transformados em 

brinquedos?” e as respostas seguem, “ por que era um jeito de acostumar as mulheres 

de que elas deveriam saber limpar”. 

Consideramos que o texto do livro didático é material moldável, 
matéria plástica, que seu agir na urgência re- elabora para 
atender ás necessidades do fazer docente. E mesmo quando 
aparentemente o seu discurso representa apenas uma 
reprodução de um texto didático posto no quadro, elementos de 
sua atuação impregnam a narrativa.179  

               Uma das alunas continua dizendo como era curiosa a situação, por não 

poder brincar de carro, sendo que ela poderia querer vir a dirigir quando crescesse, 

quando as opiniões seguiam e toda a turma começou a entender algo tão típico como 

tipos de brinquedos serem problematizados, continuamos com os questionamentos, 

“vocês já leram na internet algo com a palavra feminismo?”, a turma acena com a 

                                                           
179 CUNHA, 2005 pag, 210.   
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cabeça e concorda, então a partir desse momento começamos a falar de fontes e 

transformações na história, e que isso ainda é algo a ser percebido, mesmo em um 

detalhe tão pequeno como o brinquedo da criança.  

Ao se depararem com conteúdos que evidenciam formas tradicionais 
ou exemplares de construção de narrativas da história, apreendidas 
sob a forma de diferentes produções históricas, os alunos e 
professores se apropriam deles de maneira qualitativamente nova, 
recriando-os a partir de suas próprias experiências. Isso ocorre 
quando se confrontam os documentos encontrados nos arquivos 
familiares com outros documentos e com as narrativas históricas já 
produzidas.180  

               Instigá-los a pensar suas próprias experiências mediante certos 

questionamentos, levou os alunos a trazer fatos do cotidiano e até se manifestarem 

diante da turma, o que parecia ser algo que não acontecia quando o assunto era 

conteúdo, o principal ponto foi que partimos de um trecho do livro didático, levantar a 

discussão sobre o assunto estabelecendo a conexão com a realidade empírica dos 

alunos. Outro aspecto interessante foi pensar os gostos e lazeres deles, o que apreciam 

quando não estão em sala de aula, para que pudéssemos tentar expandir a concepção 

deles do que poderia abarcar o estudo da história. Surge então uma série de assuntos 

de história que eles expressaram interesse, conteúdos específicos que eles tinham 

algum tipo de atração, como história medieval, Segunda Guerra Mundial. Articulamos a 

ligação deles com tal temática, e fomos afunilando até chegarmos no tópico cinema, e 

daí partimos para tentar estabelecer ao alunato o que seria as representações históricas 

no tempo. Segue trecho de resumos produzidos pelos alunos: 
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A aula de ontem foi muito interessante pois falou um pouco sobre a 
diferença entre história e estória. O professor é muito legal, ele é 
diferente como o Néliton. Achei muito interessante quando ele explicou 
que algumas histórias , filmes, tem semelhança com algo que 
aconteceu, como a história do Senhor dos Anéis tem algumas coisas 
da segunda guerra mundial.181    

               O uso de algumas peculiaridades que compõem a chamada “Literatura de 

Fantasia”, atualmente tem trazido perspectivas de pesquisa em sala de aula, e em 

história não é diferente, ao mencionar a adaptação para o cinema da trilogia de livros 

de J.R.R. Tolkien182, tínhamos o intuito de fazer o alunato entender o papel da história 

na literatura, e claro sobre as influências nas obras, o lugar dos autores em seu tempo.  

Precisamos de preparar professores em quadros científicos 
atualizados: 1. Será útil que os professores experienciem a pesquisa 
histórica e, com base nela, aprofundem o debate em torno de 
conceitos inerentes ao saber histórico. 2. O contato com os resultados 
recentes da investigação sobre o pensamento histórico de alunos e 
professores torna-se igualmente imprescindível. Estes resultados 
poderão fornecer elements para a elaboração de materiais criteriosos 
a aplicar num ensino de História com qualidade. 183 

               Refletindo sobre a experiência que o profissional docente deve desenvolver 

para que esta o auxilie na elaboração de sua narrativa metodológica sobre os 

                                                           
181  Resumo da aula produzido por aluno “A”.  
182 Foi um premiado escritor, professor universitário e filólogo britânico, nascido na África, que recebeu 
o título de doutor em Letras e Filologia pela Universidade de Liège e Dublin, em 1954, e autor das 
obras como O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. Em 28 de março de 1972, Tolkien foi 
nomeado Comandante da Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II. 
183 BARCA, Isabel, EDUCAÇÃO HISTÓRICA: UMA NOVA ÁREA DE INVESTIGAÇÃO, Revista da 
faculdade de letras, porto, III série, vol2, 2001. Pag. 21 
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conteúdos, resolvemos trazer tópicos que poderiam provocar curiosidades no alunato, 

e claro trazer discussões de conteúdo proveitosas, segue resumo :  

Para mim a aula de ontem foi muito interessante, pois soube de várias 
coisas de que nem fazia idéia, que ainda existiam, como índios ou 
quilombolas. E eu também achei legal o fato de termos visto um 
assunto para o teste de um jeito tão descontraído. E eu, pelo menos 
consegui absorver muita coisa. O fato de o preconceito vir desde a 
colonização e também o por que de estudar história. 184  

               O trecho acima está relacionado, com o exemplo utilizado em sala de aula 

sobre comunidade quilombola e comunidade indígena, onde no papel de docente, 

abrimos espaço para dialogar as experiências obtidas pelas aulas de campo durante a 

formação, com os assuntos discutidos em sala de aula. Neste caso foi a permanência 

de grupos indígenas e quilombolas na região potiguar. 

               As percepções acerca do ambiente dos alunos pôde nos trazer um 

arcabouço interessante para pensar a abordagem dos conteúdos. Nos intervalos das 

atividades percebíamos o tipo de brincadeiras entre eles, e logo pudemos traçar 

aspectos que poderiam render discussões em sala de aula e que envolvessem conteúdo 

histórico, como o preconceito, e claro de como ele se constituiu e foi se transformando 

até ir parar nas piadas deles. Introduzimos o conceito de minorias de uma maneira 

muito diferente. Trabalhamos com documentários sobre comédia e principalmente sobre 

os conteúdos e palavras chave contidos na comédia brasileira atual, o vídeo 185mostrava 

                                                           
184  Resumo da aula produzido por aluna “Y”.  
185 O Riso dos Outros é um documentário brasileiro dirigido por Pedro Arantes e produzido e exibido 
pela emissora TV Câmara em 1 de Dezembro de 2012. A produção fala sobre a comédia stand-up e 
mostra diversos depoimentos e opiniões de humoristas,cartunistas e ativistas sobre os limites do 
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outros pontos de vista do que seria considerado engraçado para uns e outros não, e 

principalmente de onde vinha essa graça, pegando a problematização que fizeram no 

livro didático acerca do papel da mulher, e no vídeo eles identificaram discursos de 

cunho machista, sobre essa estratégia :  

Confrontando conteúdos nos livros e manuais com outros encontrados 
por eles em atividades de captação, alunos e professores podem se 
apropriar de procedimentos que fazem com que tomem consciência 
de que o sentido do passado não se encontra somente na perspectiva 
da continuidade, mas também na da mudança.186  

              Logo após o documentário iniciamos um bate papo sobre o que eles 

entendiam como preconceito, e o que eles achavam das origens deles, as respostas 

eram variadas em racismo, estilos de se vestir, nomes próprios, condições econômicas, 

bairro onde vivem, a maneira como falam, os cortes de cabelo que usam, etc. É muito 

fértil quando o alunato expõe pontos que abarcam os conteúdos, essas informações 

criam para o docente, brechas para introduzir conteúdos históricos. Diante do que foi 

obtido no debate sobre o documentário, pudemos introduzir o conteúdo de povos 

africanos, tomando por base os relatos no documentário, as próprias piadas ressaltadas 

em sala de aula, e parte dos relatos dos alunos. No entanto, um desafio grande é 

conseguir que o alunato faça as conexões com os demais conteúdos, para trabalharmos 

antiguidade tivemos que seguir e nos atentar a certas precauções: 

Diante da “dificuldade de compreender” o passado, dificuldade esta 
que se agravaria quando se recua cronologicamente no tempo, só 
restaria aproximar o saber através da conexão com o presente.vemos 

                                                           

humor, o politicamente correto e incorreto e os efeitos negativos e positivos que pode causar uma 
piada. 
186 SHMIDT, 2005. Pag. 304.  
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assim que, na concepção dos professores, a relação com o presente 
facilitaria a aprendizagem do saber histórico escolar, por que permite 
a ampliação das possibilidades de compreensão do objeto 
estudado.187  

 

              Quando fomos trabalhar o conteúdo de Egito, os alunos já haviam 

desenvolvido previamente um conforto para dialogar e expor o que entendiam de 

antemão sobre o conteúdo. E assim, a aula antes de qualquer exposição de slides e 

conteúdo, se inicia com perguntas, do tipo “o que lhes vem à mente quando eu falo em 

Egito? Pra vocês para que serviam as pirâmides?”  As respostas iam vindo, e logo 

íamos utilizando as relações didáticas para familiarizá-los com o conteúdo, começamos 

falando de cinema e produções populares onde se retratava o Egito, e provocamos;  

“quantos protagonistas dessas produções eram negros?”, percebemos um certo 

incomodo, até que explicamos que o Egito sendo na áfrica, logo esses faraós e 

guerreiros deveriam estar mais bem caracterizados. Sobre a tática de se lançar 

primeiramente questões simples ao alunato, Cunha entende:  

O uso da problematização, o lançamento de questões para 
problematizar a temática, surge como recurso para desenvolver nos 
alunos a percepção das especificidades dos processos históricos de 
períodos distintos. Consideramos assim estar presente neste trecho 
uma boa estratégia de superação de anacronismos, caminhando no 
sentido de um uso saudável dos efeitos perversos das relações 
didáticas do ensino de história.188  

                                                           
187 CUNHA,2005,pag 221. 
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               Da mesma forma foi quando trabalhamos o conteúdo de astecas, pois como 

essa civilização surge tradicionalmente nos conteúdos de história apenas quando for 

ser retratada na colonização espanhola, decidimos começar com algo muito popular a 

grande parte deles, mostramos a representação da bandeira do México, e fizemos 

questionamentos relacionando o gosto da turma por futebol , para assim iniciar com a 

profecia asteca, civilização que hoje é o atual México.  Dentro da ação didática, ou seja, 

a aula acontecendo em si, onde o professor vai mediar o conhecimento com os alunos, 

é muito comum que os anacronismos possam vir mesmo que com analogias simples 

para fácil compreensão do alunato, como por exemplo a mudança de temporalidade ao 

se utilizar de um exemplo de explicação.  Quando trabalhamos o ritual asteca, fizemos 

uma atividade lúdica, onde encenamos junto à sala a representação do sacrifício asteca 

para o deus sol, onde se arrancava a pele e o coração das vítimas, logo após a 

encenação perguntamos aos alunos o que acharam do ritual, e a aluna Y caracteriza 

os astecas como “maus”. Sobre os anacronismos Cunha entende:  

Consideramos que os anacronismos didáticos, ou seja, anacronismos 
engendrados pela busca de se estabelecer os processos de ensino e 
de aprendizagem das narrativas históricas escolares, podem ocorrer 
tanto por parte dos docentes, quanto pelos discentes, advindos da 
didatização.189 

               Para nós, foi importante essa atividade pois ela deixaria uma importante 

característica cultural marcante dos astecas, e também por que eles iriam trazer 

anacronismos como o de certo e errado nas sociedades pré-colombianas, assim a 

pauta da aula retorna a investigação histórica e seus perigos, o do anacronismo. Então 
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foi muito importante estabelecer essa reflexão na turma, como podemos achar errado 

o que eles faziam se eles não tinham a concepção de certo e errado que temos hoje?  

  Cunha ainda trabalha um termo que se aproximou muito do trecho acima, pois 

em uma das aulas que assistimos o professor sugere uma pausa, que pudemos 

identificar como sendo uma tática presente na narrativa do professor sujeito A, pois 

dentro de sua narrativa ele vai estabelecer um momento de pausa temporária para que 

os alunos possam digerir sobre a informação, Cunha vai chamar esse uso de 

“Presentismo não-fundamentado:  

Vemos assim que o presentismo não- fundamentado pode estar 
associado a uma necessidade do docente em estabelecer momentos 
de parada na apresentação das narrativas, para tornar a exposição 
mais palatável. Portanto, segundo nosso entendimento, o fenômeno 
em estudo não é necessariamente pernicioso, mas ao contrário, 
integra a re-invenção das narrativas históricas escolares, 
representando momentos de “parada para descanso”, possibilitando a 
continuidade da viagem, tornando o discurso mais digestivo.190 

              Quando estabelecemos essa pausa nos diálogos depois de uma colocação 

como essa, eles parecem ter ficado com a dúvida, e essa foi importante para que na 

prova, nas questões sobre traços culturais dos astecas, uma aluna “I”, ao contrário dos 

demais alunos, que em suas respostas foram unânimes em descrever o ritual asteca,(a 

atividade lúdica se mostrou interessante nesse ponto)descreve o ritual e conclui com; 

“é importante saber que eles faziam isso por que era uma homenagem, e que não 

entendiam certo e errado por que isso muda no tempo.”191  Percebemos então que é 

                                                           
190 CUNHA(2005, PAG, 263) 
191 Resposta de uma questão de prova de história pela aluna I .  
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importante se trabalhar com essas percepções dentro da narrativa dos conteúdos, pois 

no caso da história, esta trás reflexões a próprio concepção do aluno, fazendo-os 

perceber o passado de maneira diferente, menos enfadonha e mais participativa.   

               Durante a correção das provas percebemos o quanto o sistema avaliativo é 

complexo e impreciso, tivemos alunos que participavam diretamente das discussões em 

sala de aula, mas durante as provas não responderam nenhumas das questões 

subjetivas, se tivéssemos mais um bimestre com eles talvez os dados presentes nesse 

ensaio tivessem mais precisão. Entendemos o campo de representação do alunato 

como terreno promissor da pesquisa do ensino de história, o lugar de apropriação 

desses sujeitos, seus discursos, motivações e dificuldades são a base para a edificação 

do saber histórico.  

Considerações finais  

               Os trabalhos desenvolvidos na escola mediante o campo de estágio, foram 

sendo complementados ao decorrer dos níveis acadêmicos, se num trabalho anterior 

nos limitamos a prática docente, neste percebemos os efeitos no alunato que essa 

prática poderia trazer. Ainda é um campo de pesquisa que pretendemos abrir 

horizontes, perceber essas relações didáticas e suas especificidades em outros 

profissionais da história, perceber os problemas e eficácias que tal metodologia possa 

trazer para os estudos sobre a compreensão do ensino de história. A complexidade da 

ponte do discurso e do entendimento se faz cada vez mais intrigante, e assim poderá 

trazer novas concepções sobre a educação em história.  
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              Sobre os resultados, podemos refletir acerca do lugar dos alunos, o 

profissional deve estar mais atento ao que os jovens estão antenados, ao que motiva o 

diálogo entre eles, para a partir daí, articular o passado e o presente tendo como cola 

a experiência do alunato. A pesquisa deve ser dentro e fora dos conteúdos, e para isso 

as redes sociais são fundamentais, isso é ainda um assunto complicado por conta das 

opiniões diversas sobre a proibição do uso de celulares em sala de aula. No nosso 

tempo com a turma não fizemos menção a proibir o uso de smartphones, no entanto 

aproveitamos a constante estadia dos alunos nas redes sociais, para criarmos um grupo 

da turma de história, e assim disponibilizamos o material para estudo no grupo online, 

com conteúdo lúdico e exemplos dos temas.  

               A deficiência da pesquisa foi claro os alunos que não conseguiram interagir 

com a metodologia, tiveram dificuldade em continuar e participar das aulas, porém este 

erro fica como cimento para a construção futura da pesquisa, até por que é necessário 

se problematizar os resultados tanto positivos quanto os aparentemente negativos. Aqui 

tentamos perceber com mais precisão como as relações didáticas agem no alunato, de 

como os alunos interpretaram a maneira com que os conteúdos foram trabalhados e 

como o método instiga e provoca sua participação. Buscamos com este ensaio, trazer 

a questão da renovação metodológica que o profissional de história vem passando, 

perceber e compreender essas transformações para o entendimento da dimensão do 

saber histórico.     
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 A realização deste artigo, busca analisar as Campanha ‘De Pé no Chão, 

também se Aprende a Ler, e as quarenta horas de Angicos como importantes 

instrumentos e ferramentas educacionais a serem conhecidos e pesquisados por 

estudantes do ensino fundamental e ensino médio. Salientamos também que é 

importante não apenas para os estudantes do ensino fundamental e médio, mas para 

os estudantes das universidades. 

 Percebemos uma grande evolução, na aprendizagem educacional, quando se 

estuda e aprende sobre outras formas de se trabalhar e promover a educação, seja 

ela oral, intelectual de tal maneira, que acaba por produzir uma reflexão, em 

professores e estudantes. 

 No processo de se analisar politicamente e pedagogicamente movimentos 

educacionais em sala de aula, acaba por acontecer uma profunda e constante reflexão 

a qual se faz necessário ser mediada por uma professora/o, com a interação e a 

participação dos estudantes, para que se torne ao longo do tempo um método de 

conhecimento e interação, fugindo de práticas que fazem apenas repassar conteúdo, 

sem que seja problematizado em sala de aula. 

 As analises, política e pedagogicamente, que aqui estamos analisando nos 

movimentos educacionais Campanha ‘De Pé no Chão, também se Aprende a Ler’”, e 

as quarenta horas de Angicos, são reflexões que fazem com que os professores/as 

deem autonomia aos estudantes criarem e pensarem as diferentes formas de 

promover a educação e a alfabetização, tornando a mesma mais ampla e diversificada. 

 A forma de aprendizagem a qual rotineiramente estamos a trabalhar em sala 

de aula, na maioria das vezes se faz sem ter em mente que, a pesquisa, reflexão e 
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analise em práticas educacionais do passado, tem sim! Muito a contribuir com as 

formas educacionais do presente de tal maneira a construir e estigar a curiosidade 

dos estudantes, mostrando para além das práticas pedagogias, a narração de fatos e 

acontecimentos, que se desdobram a construção de figuras políticas e educadores 

que com a sensibilidade, e enxergando a educação como sendo a única capaz de 

transformar realidades. 194 

  Nessa metodologia os estudantes estarão inseridos em um espaço escolar, a 

qual todos estarão para aprender, mesmo com erros, sendo assim, um ambiente 

propicio a transformar concepções e trabalhar novas perspectivas educacionais e 

ainda os alunos estarão com seu professor e seus colegas na sala de aula a qual 

fazem parte de seu ambiente escolar. De tal forma que acaba desenvolvendo nesses 

estudantes um real interesse, pôr os mesmos estarem familiarizados com seus colegas 

e professores que em grande medida detém uma história entre eles.195 

 O nosso objetivo é compreender e analisar como os movimentos educacionais 

ocorridos no Rio Grande do Norte nos municípios de Natal/RN, 1961/1964 e 

Angicos/RN 1963/1964, desenvolveram um método de alfabetização tão eficaz, e 

estabelecer uma Inter-relação dos alunos na construção do conhecimento 

educacional, ante aos métodos tradicionais, ou seja, demostrar que essas práticas 

educacionais estabeleceram e podem estabelecer uma maior e diversificada interação 

                                                           
194 Uma análise política e pedagógica das campanhas “de pé no chão, também se aprende a ler” e 
as quarenta horas de Angicos. 
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dos alunos na construção do conhecimento educacional e com maior propriedade do 

que os métodos  tradicionais. 

 No momento, que essas experiências educacionais do passado, são estudadas 

e revisitadas de forma a produzir uma reflexão ao estudante, seja ele do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio ou na Educação Superior sobre, provoca 

questionamentos, ou seja, quais foram às dificuldades pedagógicas do Rio Grande do 

Norte no passado, fazendo uma correlação do presente, para que se possa construir 

uma educação que esteja a serviço de todos. 

 Contribuindo assim, para desconstruir errôneas praticas educacionais e 

modelos de ensino tradicionais, possibilitando assim um maior conhecimento das 

políticas educacionais construídas em diferentes épocas, que em grande medida os 

estudantes acabam por não saberem que esses movimentos de educação popular 

existiram e deram uma grande contribuição para que se construísse uma educação a 

serviço de todos.196 

 A metodologia usada e adotada será o método qualitativo, e analisa os 

movimentos de pé no chão também se aprende a ler, em Natal/RN e as quarenta 

horas de Angicos, em Angicos/RN e ainda observa as memórias coletivas das pessoas 

que participaram de forma direta e indireta desses períodos que foram as reformas 

educacionais e os ciclos de alfabetização nos municípios de Natal/RN e Angicos/RN. 
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 Neste caso, analisamos os seguintes livros: “ 40 horas de Angicos e campanha 

de pé no chão também se aprende a ler, de autoria de Marisa Narciso Sampaio e Rosa 

Aparecida Pinheiro, “Memórias da Campanha de pé no chão também se aprende a Ler: 

reflexões sobre a prática pedagógica de ontem e de hoje”, de autoria de Margarida de 

Jesus Cortez, ”De Pé no Chão também se Aprende a Ler”, de Moacyr Góes, As 

Quarenta Horas de Angicos de Carlos Lyra, e Lendo e Aprendendo de José Willington 

Germano. A parti desses autores, iremos analisar e mostrar como se desenvolveu as 

campanhas de pé no chão também se aprende a ler, que ocorreu no Município de 

Natal/RN e as quarentas horas de Angicos, que se desenvolveu no município de 

Angicos/RN. 

 “O Método qualitativo procura “desvelar” processos sociais que ainda são 

pouco conhecidos e que pertencem a grupos particulares, sendo seu objetivo e 

indicação final, proporcionar a construção e/ou revisão de novas abordagens, 

conceitos e categorias referentes ao fenômeno estudado. 

 Realizamos esse artigo, com o intuito de promover uma reflexão acerca da 

importância e das contribuições deixadas pelos movimentos educacionais Campanha 

‘De Pé no Chão, também se Aprende a Ler’”, e as quarenta horas de Angicos no Rio 

Grande do Norte, demostrando que  poucos sabem que as “40 horas de Angicos” teve 

a participação de duas dezenas de estudantes universitários da universidade federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) com Paulo Freire coordenando esse movimento, e 

na campanhaDe pé no chão também se aprende a ler ocorrida no município de 

Natal/RN, teve como percussor a figura de Djalma Maranhão ambos movimentos 
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desenvolvidos no período do regime militar se configurando como outro obstáculo a 

ser vencido  para que se construísse um ensino ao alcance de todos.197 

As 40 Horas de Angicos   

 No Rio Grande do Norte teremos duas inovações qualitativa em se tratando de 

movimentos educacionais com viés popular, onde o MEB Movimento de Educação de 

Base, implantado pelo movimento de Natal através da Radio Rural, e a campanha de 

pé no chão também se aprende a ler iram se destacar com seus métodos educacionais 

inovadores onde aqui, lutar por uma educação igualitária será peça fundamental para 

se construir nova forma de se educar.198 

  Surgido em torno de movimentos de lutas sociais por reforma de base no 

início dos anos 1960, o referido modelo de alfabetização intitulado 40 horas de 

Angicos se configura por características próprias, sendo um pouco diferente da 

campanha de pé no chão também se aprende a ler, mas a força e a vontade de 

transformar a educação é a mesma. Observaremos que é um modelo dentro dos 

moldes de um plano Estadual de educação, a qual se desenvolverá na Cidade de 

Angicos. Construído e desenvolvido por iniciativa do então Governo Estadual do Rio 

Grande do Norte, com participação ainda da Superintendência para o desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE) e United States Agency for International Development 

                                                           
197 Uma análise política e pedagógica das campanhas “de pé no chão, também se aprende a ler” e 
as quarenta horas de Angicos. 
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 A proposta de implantar um projeto educacional tinha como meta diminuir ou 

até mesmo erradicar o alto índice de analfabetismo que o Estado enfrentava, que em 

1963 se contabilizava o vergonhoso índice de 70% da população adulta, onde para o 

desenvolvimento da campanha, teremos na cooperativa de educação do Rio Grande 

do Norte (SECERN) e o sistema de alfabetização de Jovens e adultos, tendo Paulo 

Freire como sendo uma força indispensável no tocante ao desenvolvimento do projeto, 

que se mostrava cada vez mais  viável e produtivo com sua formula de construir um 

modelo de alfabetização, que se alicerçava em um baixo custo em um curto espaço 

de tempo fazendo desse método de alfabetização o ambiento perfeito para se 

promover e provocar a libertação de modelos tradicionais de ensino.199 

Também há que se destacado que, nesse processo de alfabetização 300 

trabalhadores rurais serão alfabetizados em 45 dias com 40 horas de aula se 

construindo em Angicos uma educação que fosse compreendida por todos, onde agora 

os círculos de cultura serão espaços de alfabetização, mas também se mostrarão 

como sendo capazes de provocar a conscientização de todos que participarão das 40 

horas de Angicos.200   

 Destacaremos também a equipe de coordenadores, a qual Paulo Freire será o 

responsável, tendo sua formulação composta por estudantes universitários de Natal, 
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as quarenta horas de Angicos. 

 
 



 

 
184 

 

a qual foram treinados em Recife essa equipe de coordenadores contava também com 

monitores a qual eram também universitários e de Natal, a qual teremos  

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte como sendo uma novidade 

educacional no referido Estado. 

 A composição dos coordenadores e monitores se configurará em estudantes 

cursando direito, Serviço Social e Engenharia, a qual eram de famílias tradicionais 

residentes no estado, jovens com espirito e ideais que se destacavam na época 

decidem pôr em pratica no município de Angicos, no início do 1963, um projeto 

Inovador de alfabetização de adultos, a qual se levaria 40 horas para alfabetizar 

pessoas comuns, agricultores, pessoas de baixa renda e que em grande medida a 

cidade era cometida de um elevado percentual de analfabetismo, sendo mais que 

necessário ser implanto o mais rápido possível um método que revertesse esse 

quadro, e transformasse os seus moradores em cidadãs conscientes de sua 

importância no contexto social.   Assim começaram a traçar uma investigação acerca 

da real realidade linguística dos que seriam alfabetizados e consequentemente pôr em 

pratica o universo vocabular. Dessa metodologia se enquadrava a palavra, temas 

geradores que mais tinham significado e maior importância no contexto social e no 

cotidiano das pessoas, que participaram desse projeto educacional, as palavras que 

mais significavam àquela realidade, prestando-se a uma leitura de mundo do cotidiano 

angicano, foram as seguintes: “belota (corruptela de borla ou bolota), voto, povo, 

salina, feira, milho, goleiro, cozinha e tigela todas escolhidas no levantamento do 

universo vocabular dos alunos”. 
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  De tal forma que com essas palavras a equipe preparava todo o material 

didático, a qual continha fichas de leitura entre outros, garantido assim uma aula que 

estivesse de acordo com a realidade do aluno que morava no município. 201 

A metodologia aqui era inovadora com diferenciais que garantiam um trabalho 

pedagógico tanto para jovens e a dutos. As formas de se alfabetizar na metodologia 

de Paulo Freire fazem da cartilha um importante instrumento de promover a educação, 

a qual inova por renegar as formas tradicionais de ensino passadas nas salas de aula, 

haja vista que aqui se promovia o debate para que se consolidassem os métodos de 

alfabetização e consequentemente se transformassem em pessoas conscientes.  

Nesse método os participantes discutiam, faziam questionamentos, modificavam a sua 

realidade, corrigindo erros. Também produziam frases, de tal forma, que deixavam 

transpor uma consciência em construção, e um desejo de construir uma nova História, 

a qual Paulo Freire e a sua metodologia de alfabetização revolucionou o modo de se 

fazer educação. 

 Com isso essas pessoas começavam a desenvolver uma força capaz de resistir 

e ao mesmo tempo se emancipar, onde a anos eram submetidas a uma única verdade, 

a qual agora os participantes (alunos) que se constituíam de pessoas de baixa renda, 

agricultores, lavadeiras, donas de casa, pedreiros e presos tinham a oportunidade de 

transformar a sua própria realidade, se mostrando uma nova perspectiva de se 

construir o amanhã mais instruído, alfabetizado e esclarecido, fazendo com que o 

cidadão comum criasse um novo olha para a educação que agora se desenvolvera 
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em forma de educação libertadora,  as metodologias educacionais com jovens e 

adultos trabalhas e desenvolvidas no município de Angicos/RN em 1963, com a 

técnicas criadas por Paulo Freire para a alfabetização, se mostrou capaz de mudar 

muitos aspectos e transformar realidades na cidade de Angicos, a qual esse variado 

leque de práticas sociais que se trabalhou em prol da comunidade contribuiu para que 

conscientizar-se de sua importância na vida social.202 

 Também destacaremos a mudança de vida das pessoas, onde agricultores 

viram pedreiros, donas de casa se transformaram e costureiras, de pedreiro passou a 

ser comerciante, tudo ocorrendo em um ambiente diverso, mas que se mostrou capaz 

de mudar para melhor a vida de diferentes pessoas.  203 

Com uma motivação que se construía por parte dos alunos foi desenvolvendo 

assim a mais nova formula de se trabalhar a educação, a qual neste caso todos terão 

participação nesse processo de alfabetização onde ocorreu de forma natural, sendo 

um desafio para os estudantes universitários e algo nunca visto por aqueles cidadãos. 

 Logo veremos que esse sucesso e o reconhecimento da experiência em 

Angicos acabou por criar e desenvolver novas práticas educacionais no Rio Grande 

do Norte no Brasil e no Mundo onde mesmo os planos sendo interrompidos pela 

ditadura militar, que persegui, e destruiu livros a transformação já avia ocorrido e era 

irreversível para um movimento que nascera de experiências novas se mostrou capaz 
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de transformar a realidade de pessoa, que enxergaram nessa nova experiência uma 

oportunidade de se construir algo novo para um novo tempo. 

  De tal forma que aqui fica exposto, quanto esse movimento é importante e 

necessário para se construir uma educação mais humana, a qual sempre é pertinente 

analisar e problematizar esse modo de promover a educação por meio de se 

alfabetizar para construir o cidadão crítico e consciente de seus direitos, sendo em 

Angicos o ambiente perfeito, para desenvolver essa educação esse jeito de se 

promover o saber, que agora deixa de ser uma barreia e passa a ser uma método de 

transformação, de inclusão e perseverança  se construiu  com educadores. 

Coordenadores, monitores todos com uma missão de transformar o cidadão comum 

no sujeito pensante, que no movimento educacional 40 horas de Angicos se 

configurará a peça principal.  

 Logo sua metodologia diferente e transformadora desenvolverá uma forma 

bastante eficaz, que com uma pedagogia que ensinava jovens e adultos, fazia do 

programa de alfabetização de Paulo Freire um programa de ensino que se diferenciava 

do modelo tradicional de sala de aula, provocando dessa forma, uma aprendizagem 

preocupada com o sujeito que refletisse, questionasse. 

Corrigisse, modificasse sua realidade e também tivessem a consciência de seu papel 

social, para que juntos pudessem construir sua resistência e emancipação, mesmo 

que com dificuldades, e em um contexto diverso, as 40 horas de Angicos se mostra 
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a nova forma de alfabetizar que esteja livre de modos tradicionais e se construa um 

ensino libertador. 204  

Através de resoluções (nove diapositivos), levar ao analfabeto o 

conceito antropológico de cultura, fazendo distinção entre os dois 

mundos: o da natureza e o da cultura. Acultura como Acréscimo que 

o homem faz ao mundo que ele não criou. A cultura como resultado 

de seu trabalho e de seu esforço criador e recriador. O homem afinal, 

no mundo e com o mundo, como sujeito e não como objeto. (LYRA, 

1996, p. 23). 

 

 Com inovação e resultados duráveis as 40 horas de Angicos se mostrava um 

projeto educacional que proporcional em um mesmo processo custo baixo e rapidez, 

não havia cartilha impressa pelo programa, outro aspecto importante a ser destacado 

é o não uso de palavras ou temas pré-definidos, mas sim! Dar ênfase a linguagem 

local. A metodologia era se criar um ciclo de alfabetização que em um curto espaço 

de tempo, 40 horas as pessoas tivessem como ler pequenas palavras e escrever, se 

constituindo em um programa simples e muito eficaz. 

 Com isso estava se desenvolvendo um ensino de Jovens e Adultos, que estava 

a serviço de pessoas que não eram analfabetas orais, onde todos tinham experiências 

a serem compartilhadas, se construindo uma educação que se permitia a parti do 

cotidiano dos alfabetizados transformar o seu modo de ver o mundo e ter a esperança 
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em um método inovador, que se disponibilizava a promover uma educação com 

qualidade e dignidade a disposição dos mais carentes e vulneráveis, que acreditavam 

em Paulo Freire e sua forma diferente de ensinar sempre com um olhar voltado para 

que se promovesse o debate e a reflexão que no projeto de alfabetização em Angicos 

será caracteriza marcante. 205 

Campanha de pé no chão também se aprende a ler 

 Estado do Rio Grande do Norte, nos anos de 1961 a 1964, foi palco do 

movimento educacional, Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, 

galgada em um viés político de se fazer uma educação popular a qual se desenvolveu 

em um cenário extremamente adverso om um grande número de analfabetos na 

cidade do Natal, onde a educação não avançava, criando um cenário em 1960 de 

dificuldades a serem vencidas.206 

 Essa campanha teve sua importância e êxito em criar e viabilizar um projeto 

educacional que agregasse educação e cultura a serviço das pessoas mais carentes 

do município de Natal/RN, sua formula era de se propagar um método de educação 

que alcançasse o maior número de pessoas. Esse movimento de educação popular 

se desenvolveu com uma conjectura de alfabetização popular, a qual se comprometia, 

desenvolvia e era orientada em uma formula de se fazer educação para o povo. 
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 Dentro da campanha de pé no chão também se aprende a ler, destacamos os 

acampamentos escolares, constituídos de galpões, havia hortas a qual se produzia a 

merenda, teremos em 1961 a construção de dois acampamentos Escolares o das 

Rocas e o do Carrasco, teremos as praças de cultura e o centro de formação de 

professores, com isso teremos uma estrutura de alfabetização que atenderá cerca de 

17 mil pessoas.  

 

 O índice de analfabetismo na população acima de 14 anos, o mais 

alto era o do Nordeste (59,97%) e, em Natal, o Censo de 1960 

revelara a existência de 60.254 analfabetos, cifra possível de ser 

decomposta em 35.810 crianças e 24.444 adultos.  Nos dois 

documentos, a experiência da Campanha é relatada em oito fases: 

começa pelas Escolinhas; evolui para os Acampamentos Escolares; 

registra o esforço de levar a escola ao domicilio de adultos que 

resistem à alfabetização; fala da criação das Praças de Cultura. 

(GÓES,2010, p. 53). 

 

Na questão cultural da campanha de pé no chão também se aprende a ler o 

ensino-aprendizagem se desenvolvera com o centro de formação de professores, o 

mesmo terá um papel muito significativo, incluindo na sua metodologia de ensino 

surgirão debates em torno da cultura popular e de livros. A cultura brasileira se destaca 
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nesse processo de ensino por permitir e criar condições favoráveis a um processo de 

alfabetização al alcance de todos.207 

 Em todos esses movimentos culturais da campanha de pé no chão também se 

aprende a ler, os seus participantes eram muito ativos fazendo do movimento 

educacional um processo muito importante por propiciar a população do município de 

Natal/RN, um meio de ensino que fizessem desenvolver suas experiências e 

subjetividades, há também que se destacado a organização cultural, agora passa a 

ser muito maior. 

 O movimento terá em seu desenvolvimento educacional, o 1° Congresso de 

cultura popular, que terá um grande alcance nos estados do Nordeste, também nesse 

processo de ensino os Círculos de Cultura que se constituíam em proporcionar uma 

alfabetização voltada para adultos a qual foram desenvolvidos nos bairros Nova 

Descoberta e Rocas. A gora com metodologias educacionais e formulas de caráter 

pedagógico freireana. Esses círculos de cultura funcionavam no período noturno, há 

também que se destacar, que o processo de alfabetização dos círculos culturais não 

se usava mais o método de se fazer educação de forma mecânica, mas agora se terá 

o compromisso de fazer o alfabetizando se reconhecer como sendo sujeito capaz de 

transformar a sua realidade. 

 Nesse modelo de se alfabetizar, terá que ocorrer em conformidade com os 

saberes dos alfabetizados e educandos, para que ocorra uma integração entre eles e 
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se fortaleça a aprendizagem, a conscientização política, e o alto reconhecimento do 

sujeito como sendo participante de um processo histórico social, fez dessa campanha 

de pé no chão também se aprende a ler um instrumento de transformação e inclusão 

social.208 

Considerações Finais 

 Como percebemos as 40 horas de Angicos, realizada na cidade de Angicos/RN 

ocorrida em 1960, e a Campanha de pé no chão também se aprende a ler, realizada 

na cidade de Natal/RN no período que compreende de 1961-1964, foram pensadas 

e desenvolvidas em cima de uma concepção de se criar uma educação popular, a 

qual estivesse alicerçada em diretos, e que se alcançasse e tivesse a participação de 

crianças, jovens e adultos que, em cima de uma perspectiva a qual o trabalho de 

valorização de seus respectivos saberes e com um programa pedagógico 

transformador, fez desses movimentos educacionais, 40 horas de Angicos e 

Campanha de pé no chão também se aprende a ler exemplos para o Brasil e para o 

mundo.209 

 Esses movimentos educacionais se propagaram em diferentes espaços, 

alfabetizando, ensinando e libertando o povo de modelos de ensinos tradicionais.  

Teremos acampamentos escolares, bibliotecas, círculos de cultura, museus, a qual 
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garantiam em um mesmo espaço alfabetização e cultura para as populações mais 

carentes. 

 Nesse modelo educativo a qual era inovador, a formação de conhecimentos se 

constitui em transpassar o processo criativo dos alfabetizadores na construção de 

conceitos e procedimentos a qual – a qual o saber curricular é parte de um saber que 

o educador traz, a qual se distancia de fatores externos que são dominadores. 

 Assim destacamos que as 40 horas de Angicos e a campanha de pé no chão 

também se aprende a ler, desenvolveram um importante trabalho de alfabetização 

com as pessoas mais carentes nos municípios de Natal/RN e Angicos/RN, com isso 

nos possibilita fazer uma ligação e refletir sobre às práticas de caráter cultural e às 

memorias coexistentes nos movimentos de alfabetização e educação desenvolvidos 

no Rio Grande do Norte, ressaltando assim as memorias e provocando a reflexão 

sobre esses movimentos de alfabetização, de  jovens, adultos e as crianças. Essa 

reflexão redimensiona essas experiências educacionais não como metodologias do 

passado, mas como possiblidades a serem analisadas ante aos desafios de hoje. 
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CONSTATAÇÕES DE UM ESTÁGIO SUPERVISIONADO: A PRESENÇA DO 
DIÁLOGO E DO AFETO OU A FALTA DELES EM SALA DE AULA 

Susana dos Santos Morais212 

 

Introdução 

O silencio na sala de aula é sinônimo de aprendizado? Ou o diálogo é a melhor 
forma de transpor o conhecimento? Qual o significado da oralidade nas aulas de 
história? Até Que ponto o afeto por parte do professor influencia no processo de 
ensino/aprendizagem? Esses são apenas alguns questionamentos das infinitas 
possibilidades dentro da temática do ensino e da prática dele, mas que aqui serão a 
espinha dorsal do trabalho proposto. Ao seguir na jornada de observação no estágio, 
muitas coisas foram chamando  atenção, como a realidade em que os alunos estão 
inseridos, o convívio entre os profissionais na educação e entre os próprios professores 
e ainda as dificuldades enfrentadas diariamente no ensino público no Brasil, porém a 
que de fato revelou-se a atrair-me para a realização de uma pesquisa mais detalhada 
e produzir fontes, em especial as orais, bem como conhecimento, foram as questões 
relacionadas ao diálogo e o afeto dentro da sala de aula, mais precisamente nas aulas 
de história; o diálogo que até então era, em uma concepção leiga, uma ferramenta 
essencial na transposição didática do conhecimento. Nas observações inquietaram-me 
algumas interrogações acerca dessa falta de oralidade na explicação dos conteúdos, 
bem como a maneira que os estudantes chegavam a compreensão do conteúdo 
ministrado e em como eles assimilavam todos esses novos conhecimentos, ou a 
dificuldade para assimilarem, essas serão questões melhor abordadas mais adiante, no 
decorrer do trabalho. Assim como enfatizaremos acerca dos silêncios existentes numa 
aula e o uso da escrita como forma de transpor conhecimento.  

Partindo inicialmente do ambiente em que as aulas são costumeiramente 
ministradas, a sala de aula, e como a organização desse ambiente proporciona, 
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geralmente, uma fala prioritária do docente em detrimento do estudante, 
caracterizaremos também as condições físicas da escola a que os alunos são expostos.  

Passando a problematizar o uso do diálogo em sala de aula e sua importância 
para a construção do conhecimento, estabelecendo alguns autores que apontam isso 
como Paulo Freire. Em seguida será feita a problemática em torno dos silêncios 
presentes no ensino, o silencio dos alunos em primeiro plano e o silencio do/a 
docente e de que forma ele é percebido pelos alunos e pelos professores, assim 
como a prática na sala de aula é realizada e ainda se essa aula estabelecida com o 
mínimo possível de diálogo ou oralidade pode ter um rendimento quanto a 
aprendizagem por parte do discente. 

A sala de aula 

 Basicamente, ao pensarmos em uma sala de aula vem impreterivelmente a 
nossa memória a imagem de um lugar com quatro paredes uma mesa para o professor 
próximo a lousa e cadeiras sempre enfileiradas, dispostas de forma a fornecerem a 
melhor visão possível do professor. A bem da verdade, infelizmente, a maioria das salas 
de aula ainda possuíam de fato essa organização, em maior ou menor grau, e todas 
as que estive presente possuíam essa formatação espacial, inclusive na faculdade. Na 
escola observada, as salas não fogem a esse padrão apresentado.  

 Situado na cidade de Mossoró, a Escola Estadual José Martins de Vasconcelos 
que está inserida numa região periférica da cidade, como tal a maioria dos alunos 
pertencem às classes sociais desfavorecidas economicamente e a evasão escolar bem 
como o hábito de não assistir aula é extremamente comum, muitos alunos, apresentam 
ainda dificuldade de aprendizado como aponta a professora observada durante o 
estágio: 

Os alunos chegam no 6º ano ainda com dificuldades 
principalmente em leitura. [...] pois os alunos chegam ao ensino 
fundamental II com dificuldade, inclusive, em separar as próprias 
matérias no caderno, até isso os professores no 6º ano, onde 
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os alunos deveriam estar preparados, tem de fazer (Grifo 
nosso)213 

Pode-se perceber por essa fala da professora e por algumas atividades 
analisadas que, realmente, a leitura e escrita não são completamente dominadas pela 
maioria dos estudantes cursando o 6º ou 7º ano, na análise de atividades de produção 
textual realizada na turma do 6º Ano A e 7ºAno A, percebeu-se a presença de erros 
simples de grafia e gramatica, um exemplo disso, é o início de parágrafo ou nomes 
próprios com letras minúsculas, ou a troca constante de “SS” por “Ç” ou vice-versa e 
ainda escreviam palavras com silabas faltante, sem falar na pouca ou quase nenhuma 
noção de como se organiza minimamente um texto. A escola Possui no turno matutino, 
horário em que a observação aconteceu, apenas sete Turmas, o ensino fundamental 
conta com quatro (6º ao 9º Ano) e o ensino médio com três (1ª a 3ª Serie), possuindo 
uma biblioteca com um espaço reduzido para a permanecia dos alunos, uma sala de 
computação pouco utilizada e conta ainda com um amplo refeitório onde é servida a 
“merenda”, na escola apenas uma sala possui refrigeração as demais utilizam 
ventiladores, muitos estando quebrados ou com o funcionamento comprometidos. As 
condições físicas da escola não são as melhores possíveis a serem oferecidas aos 
alunos e andam longe de serem as mais avançadas, porém é completamente possível 
a permanência dos alunos e como as aulas se dão na parte da manhã, o calor, problema 
tradicional na cidade de Mossoró, é na maioria das vezes tolerável.  

As salas de aula não fogem da organização tradicional supracitada, as cadeiras 
e suas mesas estão enfileiradas em direção a mesa do professor e a lousa, 
proporcionando um melhor direcionamento do aluno para com o professor, onde, apesar 
de todas as discussões propostas na academia e por intelectuais, continua a ser a 
postura da maioria dos docentes, é melhor observado e principalmente ouvido. 

Porém e se o silencio for tão importante na construção do conhecimento quando 
a oralidade? Ou será que o silencio na sala de aula é sinônimo de aprendizado? Esse 
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questionamento será uma das principais questões norteadoras do trabalho e serão 
melhores apresentadas e discutidas nos tópicos que se seguirão.  

Os silêncios  

Ao conversar despretensiosamente com os alunos durante o intervalo na escola 
observada sobre silencio, barulho e diálogo, algumas constatações chamaram a 
atenção: O silêncio na sala de aula é percebido pela maioria dos alunos como fator de 
importância nos momentos onde acontecem as explicações do professor e de atividades 
que exijam atenção e concentração. Eles dizem ainda que precisam ouvir para assimilar 
o que vão aprender.   A respeito desse silêncio, Paulo Freire nota que:  

A importância do silêncio no espaço da comunicação é fundamental. 
De um lado, me proporciona que, ao escutar, como sujeito e não como 
objeto, a fala comunicante de alguém, procure entrar no movimento 
interno do seu pensamento, virando linguagem, de outro, torna 
possível a quem fala realmente comprometido com comunicar e não 
com fazer puros comunicados escutar a indagação a dúvida, a criação 
de quem escutou. 214 

Alguns alunos dizem que nos momentos que um colega está conversando, 
desviando o sentido da aula e atrapalha o entendimento do conteúdo, pois por conta 
disso o professor acaba fazendo pausas nas explicações para chamar a atenção dos 
alunos que estão atrapalhando o desenvolvimento da aula. Há uma necessidade, para 
os alunos, de ter silêncio na sala de aula, pois, segundo eles, existem momentos de 
interação, relatam que é produtivo falar e debater o assunto estudado nos momentos 
adequados a essa proposta.  

Um aluno relatou ainda que na maioria das vezes prefere ficar somente 
escutando, pois sente timidez em falar em público, apesar de ser dentro da sala de aula 
com seus colegas e professor, que na maioria das vezes já conhece a algum tempo, 
ele teme ser motivo de risada ou ridicularizado pelos colegas pelo que venha a dizer. 
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Assim, para os alunos o silencio é tipo como uma prática a ser desenvolvida 
exclusivamente por eles próprios, para conseguirem uma melhor compreensão doo 
conteúdo, eles não acreditam que o silencio ou falta de oralidade por parte do professor 
pode ser encarado como um problema, dizem ainda que é normal o professor apenas 
passar um texto no quadro ou uma atividade para ser copiada. 

 Acerca da falta de oralidade nas aulas observada, algo que chamou-me 
claramente a atenção durante as horas de observação. A rotina cotidiana da aula era 
baseada na chegada da professora em sala um comprimento e logo iníciava a escrever 
um texto referente ao conteúdo a ser explanado ou uma atividade sobre o texto que já 
havia sido copiado na aula anterior. Basicamente, dessa forma davam-se as aulas dia 
após dia. 

 No dia 05 de Maio, uma das aulas gravadas e que aqui foi transcrita, ministrada 
numa turma do 7º ano, foi feita a análise da quantidade de tempo gasto com a fala da 
professora de forma geral, uma aula possui cinquenta minutos e o tempo gasto com a 
fala não ultrapassou os 8 min e 47 segundos, utilizando uma regra de três simples 
chegamos a seguinte porcentagem: 16,94% do tempo foi gasto com a fala. Nessa aula, 
especificamente foi feita cópia de uma atividade referente ao conteúdo do livro didático 
“Abaixa idade Média”. 

O diálogo e o afeto: 

Pelo dicionário aurélio, diálogo significa: fala em que há a interação entre dois 
ou mais indivíduos; colóquio, conversa; contato e discussão entre duas partes em busca 
de um acordo. O diálogo é visto por uma boa parte de especialistas em educação, 
intelectuais e filosofos como algo essencial a construção do conhecimento, isso vai 
desde a escola básica até o ensino superior, na verdade, o diálogo é importante em 
qualquer etapa da vida de um ser humano e na constituição do conhecimento em 
qualquer instancia, como aponta Gadamar: 

Que a palavra só encontra sua confirmação através da recepção 
no outro e da aprovação do outro e que a conseqüência do 
pensar, que não fosse ao mesmo tempo um acompanhar dos 
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pensamentos do primeiro pelo outro, ficaria sem força 
convincente215 
 

 O diálogo está intrinsicamente ligado a história, a começar pela presença 
constante e continua de um diálogo entre passado e presente que dá-se de forma 
direta. Quando se pensa em educação, agir pedagógico ou processo ensino-
aprendizagem, percebe-se que todos estes conceitos remetem necessariamente a 
existência de relações entre seres humanos que, por meio das trocas, mediados pela 
linguagem, caminham em busca de novos conhecimentos e do aprimoramento daqueles 
já existentes. Deste modo, a prática educativa se concretiza através das interações e 
para tal o diálogo se constitui em elemento essencial. Não é possível conceber um 
crescimento cognitivo, intelectual e humano que não seja fruto destas interações entre 
pessoas.  

De acordo com Favaro “o diálogo é a relação de um “eu” frente a um “tu”216, ou 
seja, é necessário a abertura entre dois sujeitos para ele acontecer, na observação do 
estágio a professora observada não demonstrou essa abertura durante suas aulas, na 
verdade, essa ausência de diálogo ou discussão é justificada por ela na entrevista pela 
dificuldade de leitura e escrita dos alunos que chegam ao ensino fundamental II carentes 
nessas áreas: “Os alunos chegam no 6º ano ainda com dificuldades principalmente em 
leitura, se eles possuem dificuldade na leitura, consequentemente, terão também 
dificuldades na escrita e interpretação de texto” (Grifo nosso)217 e ela continua mais 
adiante, ao justificar sua preferência pela escrita em detrimento da oralidade “Nas aulas 
acredito que a escrita seja uma forma melhor deles assimilarem os conteúdos 
propostos.” 
 Mas quando questionada acerca da importância do diálogo em sala de aula seu 
posicionamento é diferente “O diálogo em sala de aula é mais do que importante” e diz 
ainda “Um professor aberto ao diálogo ele com certeza terá do seu aluno um rendimento 
muito maior.” O que denota uma certa incongruência quanto a prática observada 
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durante o período do estágio com seu discurso, por tanto apresenta uma divergência 
entre o falado e o praticado. Porém, sabemos que a exercício da docência possui suas 
dificuldades, principalmente em se tratando do ensino na rede básica pública, o que 
nos faz sermos cuidadosos com as possíveis conclusões. 

  

Ainda versando sobre diálogo a professora nos esclarece: 

Dialogar considerando os conhecimentos prévios dos alunos, 
hoje com essa evolução tecnológica, o diálogo se torna ainda 
mais importante, por que os alunos estão cada vez mais cheios 
de informações, de dúvidas, de anseios e o aluno tem que saber, 
tem que sentir que o professor está aberto ao diálogo, acessível 
a eles, a tirar suas dúvidas, acessível a conversar a tirar 
ideias.218 

Mostra a preocupação, mais uma vez no discurso, em reconhecer os 
conhecimentos prévios que o aluno possui, algo inconcebível sem a presença do diálogo 
em sala em sala de aula e do debate dos temas apresentados, apenas dessa forma é 
que se consegue conhecer saber o que seu aluno possui de conhecimento sobre 
determinado assunto, percebe-se outra vez que o discurso destoa da prática, pois 
durante as observações  não foi visto qualquer forma de debate ou discussão em sala 
relacionado a qualquer tema que fosse, principalmente na turma do 7º ano do ensino 
fundamental II, onde a turma é grande e possui alguns alunos que ficaram retidos em 
outras series anteriores, por tanto, onde nas palavras da própria professora são alunos 
com “problemas” de comportamento. 

Enveredando pelo campo do afeto no relacionamento entre professor e aluno, 
durante a observação do estágio ficou claro a necessidade dele para a construção de 
uma interação saudável e construtiva. Os alunos vêm na maioria das vezes de 
condições socioeconômicas desprotegidas, tem na escola m de seus únicos amparos, 
a família não demonstra muito envolvimento na vida escolar do estudante, assim ao 
professor cabe uma missão desafiadora, que é dedicar-se a esse aluno, apesar das 
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condições precárias de ensino, e ajudar a manter esse aluno ativo na escola, é essencial 
ao professor entender a situação de seus alunos e encara-los como indivíduos únicos.  

Durante o estágio, que é o momento onde os discentes, em especial os de uma 
graduação em licenciatura, encontram espaço para colocarem em prática boa parte 
daquilo que foi anterior repassado de forma teórica. Especificamente nas minhas 
observações em campo e conversas com a professora supervisora percebeu-se que, 
apesar do diálogo ser pouco frequente, a relação entre ela e os alunos pode ser 
considerada boa e saudável, sobre o afeto durante a entrevista ela irá relatar ainda 
que:  

Quando você tem afeto, você percebe quando ele não está bem, 
consegue entender muitas vezes, corrigindo uma prova “Nossa 
esse aluno não está tão bem, alguma coisa não está 
acontecendo” Se você não tem afeto você vai passar por cima 
daquele problema que o aluno está passando algum problema 
mesmo sem dizer e vai considerar apenas aquilo que o trabalho 
exige, corrigir, dar aula e hoje o papel do professor é muito maior 
que isso, o professor faz parte da vida do aluno, você aqui nesse 
estágio viu as dificuldades de uma escola pública.219 

Mostrando uma real preocupação com o desenvolvimento dos aluno e suas dificuldades, 
para encerrar ela ainda diz “afeto nós temos pelo nosso próximo, imagine por um aluno, 
que você vê todos os dias”. 

Considerações Finais: 

 Através desse estudo, bem como da observação no estágio foi possível 
chegarmos a algumas conclusões. A primeira: de que nem sempre o silencio em sala 
é sinal de um melhor aprendizado, apesar dos alunos observados acreditarem ainda 
nisso. A segunda é a de que, apesar da pouca presença da oralidade de certa forma 
os discentes conseguem assimilar satisfatoriamente os objetivos traçados pela 
professora, podemos acrescentar ainda não acontecem discussões durante as aulas e 
que a escrita é a forma mais comum de transposição didática apresentada durante o 
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período de observação. A terceira: foi que uma aula de história sem oralidade acaba 
tornando-se enfadonha e pouco atrativa, todas nuances de possibilidades que a fala e 
a postura corporal causam nos alunos não pode ser substituída em sua totalidade pela 
escrita.  

Para encerrar chegamos à conclusão que sim, os silêncios são importantes, nos 
momentos certos, porém o uso da fala caracteriza-se por ser necessária em 
determinados momentos na construção do conhecimento coletivo e no relacionamento 
entre aluno e professor e o afeto é também uma forma de manter uma ligação entre 
professor e aluno gerando um relacionamento de confiança e agregação para ambas 
as partes.  
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Apêndice: 

Entrevista com a Professora supervisora do Estagio  

Siglas: SSM - Susana dos Santos Morais (Entrevistador) 

                       JBB - Julyana Belarmino Blackley (Professora Entrevistada) 

 

SSM: Entrevista Com a professora do estágio, primeiro gostaria que você dissesse seu nome? 

JBB: Meu nome é Julyana Belarmino Blackley  

SSM: Sua idade? 

JBB: Eu tenho 37 anos 

SSM: E a quanto tempo você leciona história? 
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JBB: No estado, eu leciono história a nove anos 

SSM: Ótimo, eu queria saber primeiro o que fez você escolher ser professora e ainda por cima 
professora de história? 

JBB: Vocação, não sei se faria outra coisa melhor do que dar aula 

SSM: Juliana, como se dá a sua relação com seus alunos? 

JBB: Cada dia melhor, creio que me relaciono muito bem com eles, tenho uma integração muito 
boa, amizade com eles, não me coloco na postura de ser detentora do conhecimento. Sempre 
valorizo o que eles trazem de conhecimento, e além de tudo, hoje, o professor não pode ter 
essa postura por isso que eu tento cada vez mais estreitar os laços com os alunos, porque hoje 
o professor vai muito mais além da sala de aula, né do ensino, os alunos hoje trazem problemas 
para escola que os professores precisam ajudar, não só no rendimento escolar, em 
aprendizagem, são problemas sociais, nos quais pelo menos eu me envolvo e por isso esses 
laços com os alunos são tão estreitos. Por que eu me envolvo buscando sempre achar uma 
solução. 

SSM: Certo. E a aprendizagem de seus alunos, como você avalia a aprendizagem deles? 

JBB: O nível de aprendizagem dos alunos ainda está um pouco a desejar, os alunos chegam 
no 6º ano ainda com dificuldades principalmente em leitura, se eles possuem dificuldade na 
leitura, consequentemente, terão também dificuldades na escrita e interpretação de texto e 
apesar de ser professora de história é fundamental que os alunos saibam ler e escrever 
corretamente então sobre a aprendizagem dos alunos ainda fica a desejar, devia haver na 
educação básica, no fundamental I, um olhar mais cuidadoso para essas aprovações, não que 
a reprovação seja a solução, em hipótese alguma, mas essas aprovações sem um critério, sem 
saber se o aluno está preparado para seguira serie adiante esta prejudicando o aluno, ela esta 
só empurrando um problema com a barriga, então tem que haver esse cuidado, não 
importando-se com o índice de aprovação, se a escola ganha prêmios e reconhecimento como 
as escolas tem feito, mas sim ter cuidado com a aprendizagem e não com a aprovação, pois 
os alunos chegam ao ensino fundamental II com  dificuldade, inclusive Susana, em separar as 
próprias matérias no caderno, até isso os professores no 6º ano, onde os alunos deveriam estar 
preparados,  tem de fazer, tem que ter esse cuidado em separar, pois tem mais matérias e 
mais professores. 

SSM: O que você pensa sobre o diálogo em sala de aula? 
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O diálogo em sala de aula é mais do que importante, como eu já havia dito antes o professor 
até pouco tempo atrás era visto como o único e exclusivo detentor do conhecimento. E não é 
assim, hoje o diálogo entre professor e aluno ele estimula melhor desempenho. Você como 
estudante sabe que até hoje a distribuição da sala faz com que o professor realmente seja a 
figura que detém o conhecimento, as cadeiras enfileiradas o professor na frente. O diálogo 
entre professor e aluno aumenta as chances de aprendizado entre professor e aluno. Dialogar 
considerando os conhecimentos prévios dos alunos, hoje com essa evolução tecnológica, o 
diálogo se torna ainda mais importante, por que os alunos estão cada vez mais cheios de 
informações, de dúvidas, de anseios e o aluno tem que saber, tem que sentir que o professor 
está aberto ao diálogo, acessível a eles, a tirar suas dúvidas, acessível a conversar a tirar 
ideias. Um professor aberto ao diálogo ele com certeza terá do seu aluno um rendimento muito 
maior. 

SSM: E sobre o afeto, o que você acha? 

JBB: Acho que pela conversa você já deve ter percebido, gente afeto nós temos pelo nosso 
próximo, imagine por um aluno?  Que você vê diariamente, que tem contato constante com ele 
cotidianamente. Quando você tem afeto, você percebe quando ele não está bem, consegue 
entender muitas vezes, corrigindo uma prova “Nossa esse aluno não está tão bem, alguma 
coisa não está acontecendo” Se você não tem afeto você vai passar por cima daquele problema 
que o aluno está passando algum problema mesmo sem dizer e vai considerar apenas aquilo 
que o trabalho exige, corrigir, dar aula e hoje o papel do professor é muito maior que isso, o 
professor faz parte da vida do aluno, você aqui nesse estágio viu as dificuldades de uma escola 
pública, certos comportamentos que são descriminados, porém, como nós já conversamos uma 
vez, se você pegar a realidade daquele aluno você vai entender porque ele se comporta daquela 
maneira e entendendo você vai ter uma compreensão maior, e uma sabedoria em lidar com 
aquele tipo de comportamento e lidar com problemas. Porque se você não tiver isso inserido 
você não vai se importar, vai só julgar e ao julgar você vai apenas excluir ainda mais esse 
aluno.  

SSM: Julyana como você faz o seu plano de aula? 

JBB: Meu planejamento é feito semanalmente, muitas vezes, quase diariamente eu reviso esse 
planejamento, mas ele é feito semanalmente com o livro didático que vem de três em três anos 
e que a gente tem de seguir, ele é feito pelo livro didático mas é feito também em pesquisas e 
em leituras. Gosto muito de escrever, peço muito que eles copiem, não minto, não nego, eles 
copiam muito porque eu vejo essa deficiência na leitura e na escrita, peço para que eles leiam 
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bastante. Faço exercícios e atividades, elaboro em casa atividades trago para cá, para a escola 
a internet da escola está funcionando permito que eles façam pesquisa até no celular que é 
uma das minhas linhas de pesquisa, o uso do celular em sala de aula, por que hoje o celular 
é um pequeno computador, os smartfones. Bem, meu planejamento é basicamente isso, e não 
ficar presa apenas ao livro didático. Considerando sempre a leitura e a escrita deles. 

SSM: Você já falou que a leitura e escrita são muito importantes, por isso você prefere a escrita 
em detrimento da oralidade? 

JBB: Eu prefiro a escrita, prefiro que eles copiem. Por exemplo, eu não aceito trabalhos 
digitados, nunca aceitei em nove anos, sei da importância de acessar a rede, manusear um 
computador ou notebook, mas eu prefiro que eles escrevam, e que façam o manuseio do 
computador apenas para a pesquisa, mas para a escrita não, porque tem o “ctrl C ctrl V” e ele 
escrevendo tem uma chance a mais de aprender, porque ele vai ler e escrever e corrigir algum 
erro na hora da escrita, apagar e copiar de novo, há uma chance maior dele aprender o que 
está pesquisando do que quando é digitado, pelas minha experiências geralmente é só copiar 
e colar nessa maneira. Nas aulas acredito que a escrita seja uma forma melhor deles 
assimilarem os conteúdos propostos.  

SSM: Você vê uma resposta positiva nessas atividades escritas? 

JBB: Vejo sim, não vou dizer que é cem por cento, mas eu vejo sim, porque mesmo que seja 
uma porcentagem bem pequeno já é alguma coisa, mas eu vejo sim, porque quando eu dou 
minha aula, por exemplo no 7º ano eu dou uma aula na terça feira, na quinta feira quando eu 
volto eu faço as perguntas, os questionamentos da aula da terça feira. Geralmente, os alunos 
respondem e correspondem as expectativas que eu crio, de perguntar de saber se eles 
realmente assimilaram e absorveram aquilo que foi passado para eles. 

SSM: Primeiramente queria agradecer a você, por todo esse estágio e pela entrevista e 
segundamente, queria pedir para você dizer algumas palavras para encerrarmos a entrevista. 

JBB: Olha Susana, eu desejo que você tenha muito êxito na área que você escolheu, por que 
ninguém escolhe a educação hoje se não tiver uma vontade de transformar, eu pelo menos, 
acredito nisso, acredito que educação é transformação para melhor, acredito tanto que continuo 
estudando também. Não paro de estudar ou pesquisar. Haverá dias que você estará cansada, 
mas ao chegar na sala de aula sempre terá um aluno a ti estimular, abrace a causa, seja amiga 
de seus alunos, não julgue e tente reconhecer que eles possuem problemas e que a realidade 
deles não é fácil. 
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Transcrição da aula ministrada no dia 05/05/2016 

Turma: 7º Ano A 

Horário de início: 8:40 

Horário de encerramento: 9:30 

Professora: Bom dia pessoal. 

Estudantes:  Bom dia Professora! 

Estagiária: Bom dia meninos e meninas. 

Estudantes: Bom dia! 

Professora: Vou passar atividade sobre o conteúdo da aula passada.  

Estudante T: Professora são quantas questões? 

Professora: 12 questões. 

Estudantes: “Conversando” 

Professora: Pessoal vamos diminuindo a conversa, por favor, ei, vocês aí de trás por favor 
silêncio. 

Professora: Á minha nossa Senhora do Perpetuo Socorro, não vão parar não? 

Estudante Y: Posso ir no banheiro? 

Professora: Pode. 

Estudante L: Menino fique com sua cabeça quieta. 

Estudante G: Vai pra merda. 

Estudante T: Professora posso ir beber água? 

Professora: Pode, meu filho. 

Estudante D: Posso ir no banheiro? 

Professora: Pode sim. 

(Termina de copiar a atividade, nesse momento os alunos passam a responder o exercício)  

(Aluna do 2º ano entra na sala) 
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Estudante 2º Ano: Julyana, meu irmão tá doente, acho que tá com Chikungunya, tava com 
febre ai não veio. 

Professora: Hum, que chato. 

Estudante 2º Ano: Ele tava bem molinho hoje de manhã e com muita dor no corpo. 

Professora: Espero que ele melhore. 

Estudante 2º Ano: Tchau Julyana. 

Professora Tchau meu bem. 

(Toca o sinal) 

Professora: Vocês tragam respondido na próxima aula, aí eu paço o visto. 

Professora: Tchau gente. 
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Sessão I – 28/07/2016 

 

UMA REFLEXÃO SOBRE O COMPONENTE CURRICULAR ARQUIVOLOGIA, 
DO CURSO DE HISTÓRIA DO CERES/UFRN: DA TEORIA À VIVÊNCIA EM 
LABORATÓRIO 
 

Ana Carolina Oliveira220 

Jefson Bezerra de Azevedo Filho221 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa fazer uma reflexão sobre os saberes construídos no 
componente curricular Arquivologia, ofertado no Curso de História do Centro de Ensino 
Superior do Seridó (CERES) da UFRN, procurando responder aos seguintes 
questionamentos: O que é o componente curricular? Qual seu objetivo? De que forma 
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os saberes nela construídos estão ligados à habilitação do licenciado e do bacharel em 
História em formação? Qual o papel do componente curricular na formação do 
historiador – licenciado e bacharel?  

O ponto de partida da reflexão é o pressuposto de que há uma relação íntima 
entre a História e os arquivos. A reflexão está pautada, também, em nossa experiência 
enquanto alunos do componente curricular Arquivologia, em 2016.1, onde trabalhamos 
num processo de reintegração de fundos, a partir de atividades da catalogação e 
conservação preventiva no espaço do Laboratório de Documentação Histórica 
(LABORDOC). O contato com os documentos em sala de aula despertou uma maior 
compreensão sobre o mundo arquivístico, além de discernir e romper a barreira que se 
cria entre teoria e prática.  

Inicialmente, será dada uma introdução acerca da importância de se arquivar 
documentos, o que isso influi em nossas vidas e para que eles servem no futuro. Em 
seguida, dar-se-á a evolução histórica da Arquivística, transcorrendo desde a Idade 
Antiga até os tempos modernos quando ela se efetiva como ciência. Após isso, fazer-
se-á uma discussão acerca dos objetivos do componente curricular de Arquivologia, 
assim como, sua importância para o curso de História do Centro de Ensino Superior do 
Seridó (CERES). Posteriormente, serão mostrados os conhecimentos construídos nas 
aulas práticas e teóricas de Arquivologia, e por fim, os resultados de um questionário 
online respondido por alunos que cursaram o componente curricular. 

ARQUIVANDO A VIDA 

O nosso dia-a-dia é demasiado corrido, possibilitando pouca atenção ao 
perceber que estamos cercados por escritos e papeis. Em um mero momento logramos 
informações e guardamos em suportes sem ao menos perceber. Isso ocorre, 
possivelmente, pelo pouco valor que damos a esses arquivos. Se analisarmos 
cuidadosamente, vemos que é muito difícil não gerar documentos no decorrer das horas 
do dia. Ao passar em um mercado, ao votar, ao receber o boletim com as notas do 
período, criamos e recebemos arquivos. Nossos passos são deixados na memória 
através de uma carta ou de uma foto.  
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Essa falta de percepção sobre a esfera dos arquivos que nos rodeia é causada, 
muito possivelmente, ao pouco valor que damos em conservar tais documentos. Em 
um momento ou outro aplicamos valor em uma determinada passagem de nossa vida 
e adicionamo-la em um diário, ou a projetamos numa foto. O que vale, em si, é a 
recordação. É preciso ter-se a noção de que controlamos os arquivos que nos chegam, 
ou seja, eliminamos ou rasgamos os considerados triviais e protegemos os 
considerados importantes. Como diz Artières: “por meio dessas práticas minúsculas, 
construímos uma imagem, para nós mesmos e às vezes para os outros.”222 

Essa imagem é modelada a cada vez que preferimos salvar uma foto ao invés 
de outra, ao dar mais valor a guardar um ingresso de cinema do que uma conta paga. 
São essas escolhas que mostram a nossa história, a verdade que deve ser sentida ao 
transmitir dado acontecimento pessoal para outras pessoas. Portanto, essa pratica de 
arquivamento é a história de nossos passos, é o elemento compositor de uma 
autobiografia.  

Ser um “arquivista do próprio eu” significa reconhecer o veemente espaço social 
que é aberto aos documentos, por exemplo, para o momento que necessitamos de um 
respaldo social, como companhias de seguro, ou quando vamos atrás de uma oferta de 
emprego. São requeridos, nestes e demais casos, documentos, como contas ou 
comprovantes de identidade. Ademais, o próprio curriculum vitae é composto pela rede 
de nossos arquivos domésticos. Organiza-se o com o essencial, tudo aquilo que 
compromete sua imagem.  

Ao ir a um hospital a medida de controle documental é a mesma, se não maior. 
São exigidos documentos no que diz respeito à saúde e o requerimento dos resultados 
até de exames de outrora. Nesse sentido, percebemos a vital escolha moral de 
guardarmos os papeis que não possam oferecer utilidade no momento que se faz 
presente.  

Assim, com os exemplos acima, são nítidas as circunstâncias sociais que 
envolvem os arquivos. Ressaltamos que não deve ser algo ocasional ter uma noção da 
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vida documental que nos cerca, todavia, ter um controle sobre isso, proporciona 
eminente alicerce sobre nossa identidade; a visão de experiências obtidas; para ser 
reconhecido no cotidiano. Tudo é questão de manter-se em pé na vida arquivando os 
rastros. Como dizia C. Seignobos, a história é um “conhecimento através de rastros”, 
ou seja, são os nossos vestígios, a confirmação pelo documento deles, que nos mantém 
vivos pelo tempo (SEIGNOBOS, 2010). 

São fotos, vídeos, escritos, que permeiam a memória através dos tempos, 
fazendo basicamente uma permanência de identidades. Algo consideravelmente 
transformador da nossa narrativa de vida são a classificação e organização de nossos 
arquivos. Eles demonstram o quanto obtivemos de experiências, boas ou más, ao longo 
de vivências. Essa organização geralmente é refletida para deixar arquivado somente 
o que vem a interessar. É o bel-prazer que interfere no compartilhamento de alguma 
experiência com terceiros. Nesse sentido, são momentos de escolha que vão editar as 
características de como a identidade será retratada. 

Caso tais tipos de arquivos sejam salvos e venham a sobreviver, cabe ao 
pesquisador interpretar essa identidade, levando em conta a historicidade do material223, 
organizando e produzindo uma narrativa histórica conforme a manifestação cultural 
transmitida pelo arquivo. 

O QUE É A DISCIPLINA? 

A História tida como científica. Assim, como toda e qualquer área das ciências, 
exige a utilização de fontes comprobatórias. Pegando emprestado o pensamento de 
Rousso, as fontes mais comuns da História no Tempo Presente limitam-se ao 
testemunho oral e ao documento escrito, em geral, obtido nos fundos de arquivos 
públicos ou privados (ROUSSO, 1996). 

Podemos fazer uma breve recapitulação histórica sobre como os arquivos foram 
vistos em alguns tempos, logrando, nesse sentido, uma emanação sobre o que 
entendemos hoje por Arquivologia enquanto um campo do conhecimento. 

                                                           
223 Essa exclamação refere-se às contribuições do historiador francês, François Hartog, acerca do 
trabalho com os diferentes regimes de historicidade (HARTOG, 2011). 
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Os arquivos possuem uma jornada longa e repleta de obstáculos, alguns 
carregados de ignorância e outros que o atribuem veemente valor. A prática do 
arquivamento já era feita nas sociedades pré-clássicas, sendo a Biblioteca de Nínive224, 
um dos principais locais onde foram descobertas placas de argila compostas por vários 
assuntos. A Epopéia de Gilgamesh está entre elas (SANTOS, 2012). 

 Isso nos remonta que os arquivos não possuem apenas um tipo de suporte, 
mas sim uma larga diversidade neste aspecto, como a já citada, placa de argila, papiro, 
em entre outros, a mídia fílmica. Ademais, com essa profundidade temporal, chega a 
causar questionamentos se a prática de arquivamento surgiu junto à técnica da escrita.  

Os arquivos greco-romanos encontravam-se sob a égide do poder, pelas 
intendências governamentais, e eram compostos, geralmente, por leis e decretos. Até 
o final do século XVIII, os arquivos, ainda, eram restritos ao poder político dos 
governantes, barrando, assim, o acesso cultural até eles. Só após a Revolução 
Francesa (1789) os arquivos tornaram-se patrimônio nacional liberando o acesso ao 
público francês e garantindo, arduamente - devido o conflito de interesses entre radicais 
e conservadores -, como diz Schellenberg, um melhor contato cultural:  

 

Os revolucionários mais radicais insistiram na sua destruição, pois 
nele estavam consolidados os direitos e privilégios de um Estado; 
entretanto, os mais conservadores argumentaram que esses tesouros 
eram agora propriedade pública e, logo, haviam de ser preservados. 
Desde que eram propriedade pública, o povo poderia ter acesso aos 
mesmos, dando-se-lhe oportunidade de investigar os documentos 
oficiais para proteger os seus próprios interesses que estavam 
envolvidos na liquidação dos direitos feudais e nas relações de 
propriedade. 225 

  

                                                           
224 Localizada na Assíria, cujo território, atualmente, abrange o Iraque. A biblioteca pertenceu ao rei 
assírio, Assurbanípal II. 
225 SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt. Importância dos arquivos. In:_____. Arquivos modernos: 
princípios e técnicas. 6.ed. Tradução de Nilza Teixeira Soares. Rio de Janeiro: FGV, 2008. p. 26. 
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Essa defesa dos conservadores resultou em um apaziguamento da situação de 
uma parcela da documentação. Para isso, como resultado, foi inaugurado, em 1790, 
um órgão nacional ligado diretamente para o cuidado e supervisão dos arquivos, os 
Archives Nationales de Paris. Nele, com uma nova legislação, cabia-se o 
encaminhamento das documentações. 

Mais à frente, início do século XIX, um movimento que ovaciona e enaltece o 
valor documental dos arquivos é o Positivismo. Com base em Leopold Von Ranke,  os 
arquivos são a amostra da verdade; possuem o conteúdo do passado pronto para a 
investigação, e com a crítica firme seria possível chegarmos aos conhecimentos dos 
tempos de outrora (RANKE, 2010). 

Nesse período, o quadro arquivístico com base em documentos, enquanto 
teórico e prático, é conjunta à construção historiográfica dos tempos, ao passo que a 
maioria dos arquivos serve como dados para, como diz Lévi-Strauss (LÉVI-STRAUSS, 
1975) alargar uma experiência do passado para o presente. Além disso, Márcia 
Miranda, em seu artigo, à defesa da posição de Sir Jenkinson, menciona a posição dos 
arquivistas no século oitocentista: 

Ao longo do século XIX, os arquivistas assumiram o papel de agentes 
neutros e passivos, cuja função principal era a preservação dos 
documentos, sem qualquer influência direta sobre os processos de 
produção, eliminação e destinação desses à guarda permanente.226 

 

 Desse modo, a Arquivologia tornava-se uma ciência auxiliar da História, que 
também contava com a Diplomática e a Paleografia contribuindo com as pesquisas 
históricas. Todavia, ocorreram revisões teórico-metodológicas nas instituições, que 
refletiram na atuação do arquivista e suas práticas. Essas áreas tomaram certas 
distâncias justamente à modificação de suas bases administrativas, ao longo dos 
questionamentos que vinham juntos à evolução tecnológica da informação por 

                                                           
226 MIRANDA, M. E. Os arquivos e o ofício do historiador. In: XII Encontro estadual de História. 
ANPUHRS,  2012, p. 900.  Apud (JIMERSON, 2008).   
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excelência ocorrendo no final da segunda grande guerra. Tal fator está relacionado ao 
rápido crescimento produtivo de documentos científicos (SANTOS, 2008). 

 Ainda no século XIX, as instituições recebiam uma desordem em massa de 
documentação para compor os acervos. Esse desordenamento provocava confusões 
entre as determinadas buscas nos arquivos, e no que diz respeito à organização 
administrativa. Com isso, após reuniões sobre questões práticas e gestões de controle 
dos arquivos, uma circular foi aprovada mediante a divulgação do Ministério do Interior, 
em 1841, e inspirada pelo historiador Natalis de Wailly, onde estabelecia que os 
documentos deviam ser agrupados e ordenados por “Fundos”, ou seja, os arquivos 
enquanto instituições, ordenariam a documentação por meio da proveniência. Até 
momentos dias atuais, o princípio do “Respeito aos fundos” é uma característica de 
embasamento da disciplina arquivística (BELLOTTO, 2006). 

 Progressivamente, os avanços arquivísticos seriam tomados pela Europa, 
principalmente quando logrados na França, por exemplo, os métodos disciplinares da 
École des Chates, que formava arquivistas e especialistas em análise documental. Um 
grande consagrado foi Gabriel Monod, criador da Revue Historique, posteriormente, em 
1876, o que viria ser a Escola Metódica Histórica, defendida, também, por Charles-
Victor Langlois e Charles Seignobos. O que podemos captar disso era que a 
Arquivologia finalmente tomava impulso autônomo de outras disciplinas, todavia ainda 
mantinha o paradigma de campo auxiliar da História.   

 De fato, o maior marco no desenvolvimento da Arquivística foi a publicação do 
“Manual dos Arquivistas Holandeses”, em 1898. A obra, da autoria de S. Muller, J. H. 
Feith e R. Fruin representa um desenvolvimento no que diz respeito a conceitos, 
questionamentos teórico-práticos, a liberdade da disciplina do atrelamento 
historiográfico, sistematização da organização, e por fim, a corrida do termo Arquivística, 
como definição de um campo de saber específico, relacionado com as afinidades 
técnicas e avaliativas documentais.  

 No século XX, especificamente no período Entre guerras, os compromissos 
arquivísticos ainda não tinham tomado corpo pelos estabelecimentos de forma 
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generalizada, por exemplo, o respeito da proveniência, que ainda não era aplicada em 
uma parcela significativa de instituições no Ocidente.  

Ademais, outro fator adentrou na historia da arquivística pertinente ao século 
XX, relacionado ao acúmulo documental gerado durante e após a primeira e segunda 
grande guerra. O rápido aumento exacerbado na produção de arquivos, agravando um 
problema considerável na avaliação documental. Começou-se então a refletir sobre o 
tema de controle e integridade dos arquivos. Autores, como Schellenberg destacaram-
se como influentes nessa perspectiva de gestão documental (SCHELLENBERG, 2008). 
No período pós-guerra os arquivos foram estudados com uma ótica administrativa, o 
que proporcionou uma ampliação nos quesitos práticos e teóricos da disciplina. O 
processo de seleção por meio da avaliação documental reformou o papel do arquivista 
moderno, abordando a nova responsabilidade de escolher e custodiar o que coleta.   

A criação do Conselho Internacional de Arquivos (CIA), em 1948, permitiu um 
debate justo a tais reflexões sobre essas abordagens, práticas ou teóricas, da área. 
Além disso, também foi palco para discutir os novos conceitos que surgiam no cenário 
metódico sobre o trabalho e atuação dos arquivistas nas instituições. 

No fim do século XX, as pesquisas relacionadas aos saberes modernos da 
Arquivologia e sua base epistemológica formulam críticas sobre o quanto ela 
supostamente ainda mantém práticas profissionais ultrapassadas. É no âmbito da 
Arquivologia canadense em que se desenvolvem pesquisas voltadas com essa 
perspectiva crítica, sendo considerado um dos maiores nomes nesse período, das 
ultimas décadas do século XX, Terry Cook, em 1994, demarca as novas possibilidades 
consideradas “pós-modernas”, inaugurando:  

 

(...) um campo de reflexões na tentativa de superar as visões 
positivistas calcadas em pressupostos de neutralidade e passividade. 
Para Cook, uma nova visão da Arquivologia deveria problematizar 
noções como a de autoridade, evidência e verdade. Tal postura teria 
um impacto imenso na própria prática profissional dos arquivistas, que 
não deveriam mais apenas seguir um “script” que vem sendo 
naturalizado pela rotina de repetição de práticas passadas, mas sim 
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questionar suas ações percebendo que os arquivos e seus 
documentos refletem relações de poder, não são depósitos passivos 
mas locais ativos onde poderes sociais são negociados, contestados 
e confirmados.227    

 

A Arquivística vive momentos de debates, interesses e mudanças. Ela foi, como 
vimos, vinculada a outras disciplinas caracterizando-se “auxiliar” da História, 
Administração, e sendo influenciada pela Diplomática em sua fase inicial. Seu alicerce 
de estudo está voltado, e aceito, na atualidade no nível teórico (história e objeto) e no 
âmbito prático, isto é, nos produtos de técnicas utilizadas no decorrer dos procedimentos 
enquanto voltados para a organização, dispersão de conhecimentos e conservação.  

Todavia, como defende Santos, a Arquivística encontra sua estrutura disciplinar 
em meio ao seu conhecimento próprio, outrossim, como na pluralidade das funções 
atrelando-se a outras disciplinas , em outras palavras, parafraseando Santos: 

 

(...) seu discurso será estruturado mediante seu conhecimento 
próprio, mas também, em referência às disciplinas da Administração, 
das Ciências da Informação, da História, das tecnologias da 
Informação, do Direito, além de outras tantas cuja fundamentação 
teórica permita à Arquivística uma melhor abordagem de seu objeto 
de estudos.228 

  

Seguindo o escopo desta questão, destacamos essa interdisciplinaridade que há 
na Arquivística, por isso são atribuídas etiquetas a esta ciência como “auxiliar” ou 
“complementar”. Entendendo “interdisciplinaridade” na análise de Bonilla, que a entende 

                                                           
227 ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Correntes teóricas da Arquivologia. Encontros Bibli: revista 
eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, v. 18, n. 37, p. 71. Apud (SCHWARTZ, J.; COOK, 
T. Archives, records and power: the making of modern memory. Archival Science, v. 2, p. 1-19, 2002.) 
228 SANTOS, Vanderlei Batista dos. A Arquivística como disciplina científica. In:_____. A Arquivística 
como disciplina científica: princípios, objetivos e objetos. Salvador: 9Bravos, 2015.p. 33. 
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como interações reais entre disciplinas diferentes, devido a certa reciprocidade no 
intercâmbio que produza enriquecimento mútuo.229  

Em consonância com o Ensino de História, voltando à atenção para os saberes 
acadêmicos, a postura acerca do manuseio de arquivos, assim como do seu tratamento 
e conservação prévios, fundamenta uma das bases da pesquisa, construindo alicerces 
para a então, narrativa histórica.  

O manuseio do arquivo, independente do seu suporte, faz-se de maneira 
paciente, delicada, calcada no limiar pacífico e litigioso. É preciso um olhar atento para 
identificar as vozes silenciadas nas páginas escurecidas pelo tempo. Um arquivista que 
compreende bem a história de sua função aceita a faculdade da compreensão, de certa 
maneira, das demais críticas sobre seu papel ao longo dos anos. Aquele que se 
considera um arquivista moderno preza pela melhor qualidade e integridade do seu 
material, dos arquivos. Tomando emprestado o conceito utilizado por Farge230, muito 
mais que documentos antigos, um arquivo carrega consigo “fragmentos de vida”. Não 
se trata apenas de uma visão do passado pré-estabelecida, sem modificações. É a 
recorrência de um passado constantemente presente, se considerarmos que, cada 
pesquisa elaborada em cima de tais documentações mantém vívida a memória naquelas 
páginas. 

QUAL O OBJETIVO? 

Os compostos do componente curricular de Arquivologia envolvem um 
arcabouço técnico e histórico. Nesse caso, são elaboradas, para com os alunos, 
medidas didáticas que a transmissão do conteúdo seja prática e dialogada 
tranquilamente. Em primeira instância, são passadas as intendências de diferenças 
conceituais, por exemplo, a distinção de “Arquivologia” e “Arquivística”: uma é a área 
de estudo científica que envolve os conhecimentos dos arquivos, levando em conta as 
diferentes formas tipológicas, e as variadas metodologias pragmáticas da arquivística; 
a outra condiz as demais técnicas intrínsecas e extrínsecas ao manuseio para com os 

                                                           
229 Ibid. 
230 FARGE, Arlette. O sabor do arquivo. Tradução: Fátima Murad. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 2009. 
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arquivos, ademais, princípios a serem observados na organização e preservação para 
a utilização do material.  

Galgada nas intendências teóricas e práticas de capacidade de transformação 
de informações, a Arquivologia pode ser considerada entre as ciências da informação, 
estando inserida num grupo seleto que abarca ainda a biblioteconomia e a museologia, 
devido seus campos interdisciplinares darem enfoque na análise, recolhimento e 
classificação, manipulação, o armazenamento, recuperação e disseminação da 
informação. Logo, segundo Bellotto231, seu objeto próprio é claro e potencialmente 
capaz de estruturar metodologia e princípios, de maneira que, seja assegurada sua 
individualidade.   

A instrução da arquivística é intrínseca à entidade a qual o componente curricular 
estiver ligado, seja ele, História, Administração ou Direito. Em tese, para que se 
desempenhe uma função a nível profissional dentro do campo arquivista, exige-se, 
essencialmente, uma formação intelectual geral arraigada a conhecimentos em torno da 
teoria e a instrução nos trabalhos práticos em arquivos. 

Estendendo-se em duas ramificações referentes ao seu processo técnico, a 
Arquivologia toma emprestado da Arquivística a gestão dos documentos primários e se 
ocupa dos arquivos permanentes, facilitando a demanda incorporada ao uso secundário 
da documentação, de forma que, os dois saberes se intercalem no ensino arquivístico.  

Com relação à fundamentação da estrutura de conceitos, o primeiro passo é 
fixar a diferenciação das diversas funções do termo “arquivo”, através de diálogo aberto 
e constante rememoração. Os seguimentos, por si só, se aprofundam na questão das 
diferentes tecnicidades da Arquivística, como: diplomática; tipologias documentais; 
identificação e ordenação de fundos; sistematização do arranjo; e constituição, 
dispersão e reintegração de fundos. 

Partindo disso, trazendo ênfase ao objetivo central desse trabalho, é chegada à 
parte dos trâmites do componente curricular DHC0905 – Arquivologia. A ementa fixada 
no Projeto Pedagógico do Curso de História (PP) 232 transita desde as relações do 

                                                           
231 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivo: Estudos e Reflexões. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. 
232 Projeto Pedagógico do Curso de História – Bacharelado (Diurno). Caicó-RN, setembro de 2012. 
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componente curricular com as Ciências da informação até a questão da legislação e 
ética do indivíduo enquanto historiador em formação. Aspectos técnicos-científicos são 
postos em pauta, devido a importância de se entender o ofício de arquivista, excedendo 
um pouco o conhecimento com menos profundidade, tendo em vista que o componente 
em si é voltado para complementar a formação de um profissional em História, e não 
em Arquivística. Ressaltando que, não estamos falando aqui numa gama de conteúdo 
supérflua, e sim, num panorama geral sobre pontos específicos para a pesquisa 
histórica. 

Ademais, partindo de um objeto de estudo embasado na teoria da gestão documental, 
o componente curricular Arquivologia ofertado pelo CERES/UFRN, também busca 
formas de aperfeiçoamento à harmonia na estrutura responsável por gerenciar seu 
arquivo, ou seja, o LABORDOC. Na medida que em suas aulas seja realizada a 
reintegração do fundo disperso, admitindo-se que essa busca fomente sua longevidade. 
Sendo garantida, paralelo a isto, a perpetuação memorial do Seridó. 

OS SABERES CONSTRUÍDOS LIGADOS À HABILITAÇÃO EM 
LICENCIATURA E BACHARELADO 

O Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC), constituído em 1998, é de suma 

importância para entender um pouco da história do interior do Rio Grande do Norte, mais 

precisamente a vasta região do Seridó. Possui um diversificado acervo, podendo-se encontrar 

documentos datados desde 1737233 até literatura em cordel. Sendo assim, um centro de 

referência documental, muito utilizado pelos próprios professores e alunos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte para suas pesquisas, onde se torna fácil a transmissão e 

divulgação da própria História local, subentendendo a possibilidade de expansão da pesquisa 

aos extramuros acadêmicos, além de uma asseguração da disseminação da “memória” cultural. 

Analisando o desenrolar da ministração do componente curricular de Arquivologia no 

LABORDOC, pode-se observar que em todas as turmas, há traços repetitivos com relação à 

                                                           
233 Trata-se do inventário de Crispim de Andrade Bulhões. 
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reintegração dos fundos (com exceção da turma 2013.2 – a qual não tinha acesso ao 

LABORDOC em todas as aulas), como a divisão de equipes dentro da turma, cada uma com 

funções pré-determinadas e específicas, bem como, a escolha de alunos para relatar e registrar 

as atividades realizadas por aula. 

Houve aprimoramento dos planos de curso do componente curricular com o 
passar dos anos. As atividades mais detalhadas, com maiores especificações. No 
período 2013.2, embora siga a ementa conforme o Projeto Pedagógico do curso de 
História voltado para o Bacharelado, o plano de ensino do referente semestre, é 
resumido e direto quando comparado ao plano do componente mais recente, o 2016.1. 

Entre intervalos, de um período para o outro, nem sempre periódicos, os horários 
acabaram sendo blocados devido à demanda da grade naquele momento. Inicialmente, 
acompanhando a modalidade do bacharelado, as turmas 2013.2 e 2014.2 foram 
noturnas, até que, em 2015.1, o então componente DHC0165 – Arquivologia, noturno, 
é extinto e passa a ser ofertado o DHC0905, no turno matutino. Desse modo, as turmas 
passam a ter três tipos de perfis de alunos possíveis: Alunos do bacharelado curso 
antigo, alunos do curso novo e ainda, alunos da licenciatura.  

Peculiarmente, no período 2015.2, é oferecido mais uma vez, turmas para o 
bacharelado noturno, sendo que, após isso, a modalidade do bacharelado é integrada 
totalmente ao matutino. Por causa disso, o professor entrou em concordância com os 
alunos para que fosse evitada a oferta do componente Arquivologia em dois horários – 
manhã e noite - no mesmo semestre, de forma que, apenas uma turma foi constituída, 
à noite.  

Remodelado como um novo componente curricular da Estrutura Curricular do 
Curso de História, em 2016.1, suas aulas foram passadas para a tarde, mas não é 
possível afirmar se irá manter-se dessa forma nos períodos posteriores.  

Dentre modificações e adaptações positivas ao longo dos semestres, é 
importante a menção das intempéries vivenciadas pelos integrantes da primeira turma 
de Arquivologia do CERES, como, por exemplo, a privação da utilização do espaço 
destinado às aulas de preservação, conservação e manuseio de arquivos, o então, 
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LABORDOC. No decorrer das aulas voltadas à prática, o acesso aos arquivos era feito 
com dificuldade, atrelado a muita burocracia, segundo relatos do professor ministrante 
do componente curricular, Helder Macêdo234, tendo em vista que, o mesmo, optou como 
saída alternativa, a utilização de arquivos do acervo do próprio Campus de Caicó, do 
CERES.  

Dentre as tantas experiências presenciadas no decorrer do semestre, a 
elaboração dos seminários técnicos engrandeceu positivamente tanto os licenciados 
quanto os bacharelandos. A proposta indicada consistia na composição de um 
seminário, tendo, em anexo, a criação e execução de uma atividade referente ao 
assunto de cada grupo. A disposição de conteúdos voltava-se para a avaliação de 
documentos, classificação e ordenação de arquivos, conservação preventiva em 
arquivos e biblioteca e como tratar coleções de fotografias. 

Apesar de dificuldades na própria preparação das atividades práticas, como a 
produção de materiais que seriam usados, por exemplo, no grupo encarregado da 
conservação preventiva, o retorno foi satisfatório. A gama de diversidade de um grupo 
para o outro foi abrangente, derivava desde a identificação das idades vigentes de 
alguns documentos até à limpeza química e mecânica de fotografias.  

Desse modo, percebe-se então a importância de se aplicar prática ao 
conhecimento. A assimilação dos termos, por vezes repetitivos, da Arquivística, quando 
trazido para um espaço de vivências onde se acessa os arquivos, transmite uma 
sensação prévia de internalização dos saberes.  A questão de pôr em exercício, saindo 
do diálogo de sala de aula, agrega a rememoração de conceitos submetidos em debates 
de aluno e professor a uma melhor fixação. 

E não só houve esse tipo de prática recorrente em aula, como instrumento de 
avaliação de uma das unidades, os alunos eram estimulados a reintegrar o fundo do 
laboratório, que devido à “n” fatores, foi disperso e de certo modo, necessita da ajuda 
de alunos ou voluntários para rearranjar sua composição inicial. Em algumas turmas235, 
                                                           
234 Helder Alexandre Medeiros de Macedo. Professor do Departamento de História do CERES-UFRN. 
Email: heldermacedox@ufrnet.br  
235 A turma de 2015.1, através de oficinas, foi responsável pela confecção e adaptação de capilhas para 
o acondicionamento das documentações. 
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os discentes até foram estimulados a tentar melhorar o acondicionamento dos 
documentos, criando capilhas e cintas de cartolina, deixando a herança para as turmas 
posteriores. 

Abarcando o conteúdo referente às sensibilidades de cada um, torna-se peculiar 
a descoberta de que, licenciados também buscam interesse pela carreira de 
pesquisador. O trabalho da pesquisa está mais enraizado que apenas juntar 
informações previamente expostas em documentações. O arquivo é o excesso de 
sentido236, onde a subjetividade determina até onde é possível a sondagem em cada 
arquivo. Atrelado a isso, há o reforço na importância de, previamente, conhecer os 
métodos da pesquisa histórica. É preciso entender a diferenciação de uma narrativa 
romântica e bem elaborada, guiada pela imaginação, da narrativa propriamente 
destinada ao saber histórico. Um reforço disso deriva da ideia de ficção e realidade. A 
história preocupa-se com o “existir”. 

De certa forma, sendo licenciado ou bacharel, a pesquisa se torna importante 
para ambas as formações, pois, cursar o componente curricular possibilita a expansão 
e enriquecimento de ideias, agregando conhecimento sobre os tempos passados na 
medida em que o discente entra em contato com fontes de outras épocas, além de 
transformar sua mentalidade comparando diferentes períodos da história. Com isso, os 
futuros profissionais de história são instigados a ver a importância da preservação e 
organização dos acervos, tanto para seu oficio, quanto para a sociedade como um todo.  

RESULTADOS 

Foram utilizados no presente artigo os PP’s do curso de História das 
modalidades de Licenciatura e Bacharelado, onde são apresentados o histórico, 
caracterização, estrutura curricular, bem como outras informações referentes ao curso; 
relatórios de avaliação institucional, planilhas com notas, planos de ensino e roteiros de 
antigas turmas que cursaram o componente curricular; questionário transmitido online 
entre algumas turmas passadas (2015.2 e 2016.1); grupos fechados na rede social 
Facebook das turmas 2015.2 e 2016.1; e as listas de alunos das turmas 2013.2, 

                                                           
236 FARGE, Arlette. O sabor do arquivo. Tradução: Fátima Murad. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 2009. 
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2014.2, 2015.1, 2015.2 e 2016.1, separando-se por perfil discente: alunos do 
Bacharelado antigo (noturno); alunos do Bacharelado novo (diurno); alunos da 
Licenciatura. 

O questionário, igual para todos os entrevistados, foi composto por questões 
fechadas e abertas, onde foram obtidas 20 respostas. Os dados coletados foram 
analisados em uma abordagem quanti-qualitativa, pois além de serem observados os 
dados estatísticos, foi considerada a subjetividade dos sujeitos da pesquisa. 

Através da análise das fontes fez-se possível a captação de experiências 
pessoais individualmente, em vista que, quando abordados acerca de um retorno do 
componente para sua formação acadêmica, os graduandos mostraram-se abertos e 
solidários, compartilhando seu aprendizado. Verificou-se que cerca de 43.8% dos 
alunos, buscavam adquirir conhecimento, enquanto 37.5% tinha interesse pessoal. 
Outros 18.7% se atraíam pela relação que o componente curricular tem com a História. 
Antes de cursar Arquivologia, mais da metade desses discentes não possuía 
conhecimento na área. Foram abordadas pelas discentes questões como o contato com 
o material de pesquisa, os conhecimentos obtidos acerca do manuseio de documentos, 
assim como, a importância dos mesmos e métodos de restauração e manutenção que 
serão utilizados durante a carreira acadêmica ou até mesmo na vida pessoal.   

O peculiar está na descoberta de que, licenciados também buscam interesse 
pela carreira de pesquisador. De certa forma, sendo licenciado ou bacharel, a pesquisa 
se torna importante para ambas as formações, pois, seja bacharel ou licenciando, cursar 
o componente curricular possibilitará um alargamento e enriquecimento de ideias além 
de agregar conhecimento sobre os tempos passados na medida em que o discente 
entra em contato com fontes de outras épocas, além de transformar sua mentalidade 
comparando diferentes períodos da história. Dessa forma, os futuros profissionais de 
história são instigados a verem a importância da preservação e organização dos 
acervos, tanto para seu oficio, quanto para a sociedade como um todo. 

Assim, tendo em vista o objetivo desta pesquisa, através dos métodos utilizados, 
foram obtidos resultados positivos no retorno dos dados averiguados.  

 



 

 
225 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do presente artigo, que teve como objetivo fazer uma reflexão sobre a 
importância do componente curricular de Arquivologia sob análise de dados referentes 
a uma pesquisa online, como também informações respectivas às turmas anteriores e 
textos para embasamento teórico, é fácil constatar a sua importância tanto para a 
formação de licenciando quanto para o bacharel. Em uma perspectiva histórica, o 
processo de consolidação do componente curricular revela-se dinâmico, na medida em 
que há o aperfeiçoamento teórico e metodológico com o passar dos anos. 

Durante as análises e investigações sobre o componente, a pesquisa ressaltou 
a relação intrínseca junto ao Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC), 
evidenciando a relevância enquanto órgão público para a sociedade quando garante a 
preservação dos documentos de patrimônio público e forma discentes com 
conhecimentos arquivísticos, mesmo com noções básicas, comprometidos com a 
atuação na preservação e manutenção documental. 

A Arquivística é uma área com avanços carregados de mudanças. O cenário no 
qual esteve enraizada, transpassando por críticas teóricas e práticas fez com que 
obtivesse, de certo modo, um amadurecimento, desdobrando questionamentos e 
reflexões sobre a base específica do campo, seus domínios dentro das disciplinas, entre 
outras características que deve ter uma ciência. Sua relação com a História está 
pautada na fundamentação de ambas. O objeto de estudo de uma é o meio de efetuar, 
estruturar e dar margem à pesquisa da outra. Logo, é notório perceber a inviabilidade 
de se negar uma interligação desses campos de saberes. Pois a utilização dessa 
interdisciplinaridade que dará vazão para a formação de cada individuo.  
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Introdução 
Ao ser escolhida para o projeto de monitoria achava que estávamos preparados 

para enfrentar o que fosse aparecer de dificuldade ou que tiraríamos algum aprendizado 

de toda a experiência. O que assombra ou mesmo cativa de todo esse processo é a 

ponte que o monitor exerce entre os professores e os alunos. No caso dos discentes, 

passamos a conhecê-los ou mesmo vê-los de outra forma foi um dos principais motivos 

de nossa análise ao logo desse ano e meio como monitora. Como observadora de todo 

o percurso, no qual os erros e acertos dos alunos eram visíveis, a identificação, com 

as dificuldades e problemas que eles apresentaram foi imediata, pois ainda continuo na 

posição de aluna. 

 Ao mesmo tempo percorro caminhos que conduz ao aprendizado da docência. 

Assim um dos principais pontos que se aprende no ensino é o desenvolvimento de um 

bom planejamento, pois ele será essencial para viabilizar todas as atividades propostas 

para cada disciplina. Crislane Azevedo diz que o ato de planejar está inserido em várias 

esferas da sociedade, porém, “do ponto de vista educacional, podemos afirmar que o 

planejamento é um ato político-pedagógico posto que é detentor de intenções. Tal 

intencionalidade expõe o que desejamos realizar e o que pretendemos atingir.”  

(AZEVEDO, 2013.p.5)  
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O caminho da docência exige pesquisa, planejamento, comprometimento por 

parte do monitor. Assim o trabalho proposto nesta reflexão tem como principal intento 

analisar e comparar as experiências pelo qual passou a monitora, dentro dos 

componentes curriculares de Arquivologia, Paleografia e Seminário de Metodologia do 

Ensino de História II evidenciando os planejamentos e preocupações, acerca das 

atividades de iniciação à docência. 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA DA MONITORIA  

A primeira experiência de monitoria foi com a disciplina de Seminário de 

Metodologia do Ensino de História II, intitulada de Ensino de História e História Local 

que tinha como principais objetivos articular a discussão sobre história local ao ensino 

de história e despertar o aluno para a importância da produção acadêmica local e seus 

possíveis usos em sala de aula.  

No primeiro momento são repassadas todas as leituras do semestre, para serem 

lidas com antecedência para os possíveis encontros com os alunos. A escolha dos dias 

de atendimento e a apresentação da monitora a turma foram feitas na primeira aula. 

Antes de cada aula sempre havia um encontro entre a professora e a monitora 

para debater as principais ideias dos textos e discutir sobre o tema que seria abordado 

em sala. A cada nova aula um novo tema era abordado com o auxilio de um novo texto, 

a exemplo da primeira unidade que trouxe como temas, História local e escola, com o 

autor José Ricardo Oriá Fernandes (1995), temos também como tema a História local 

e produção do conhecimento, para se trabalhar esse tema trazemos o autor Helder 

Alexandre Medeiros de Macedo (2014), com o texto “História Local: Pesquisa, Produção 

e Ensino” que nos dá um apanhado geral dos caminhos seguidos pela História Local. 
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Outros autores e outros temas são trazidos como o, José D’Assunção Barros (2010), 

abordando as possibilidades da História local dentro dos campos históricos, além de 

Elison Antônio Paim e Vanessa Picolli (2007) com as possibilidades de ensino em 

história regional e local. Assim essa disciplina vai se voltar para o estudo da História 

local possuindo assim um caráter mais teórico além de ser voltada para área de ensino. 

Ao longo dos encontros entre professora/orientadora e monitora foi escolhido o 

tema e o dia de sua aula experimental História local, historiografia e ensino no qual 

trabalharia com o texto de Maria Aparecida Leopoldino Tursi, (2010), História Local, 

historiografia e ensino: sobre as relações entre teoria e metodologia no ensino de 

história. Nesse momento todas as dúvidas, e inseguranças vão aparecer junto ao aluno 

monitor, que se pergunta: Como se devo elaborar essa aula? As dúvidas e a falta de 

planejamento tornam esse momento um pouco frágil. A elaboração da aula em cima da 

hora, o nervosismo e muitas outras inseguranças afetam o desempenho do monitor, 

ocasionado o famoso ”branco” em frente à turma. Como se trata de uma primeira vez 

exercendo essa função seria impossível retirar todas essas sensações que marcaram 

tão intensivamente esse momento.  

O foco principal deveria ter sido o planejamento e ter ele como ponto essencial 

para o desenrolar da aula experimental, e assim entender que dentro da área de ensino 

o ato de planejar é visto como imprescindível para o professor. Pois segundo Azevedo, 

(2013, p.5) planejar “é importante, do ponto que o professor planeje, reflita sobre sua 

ação, pense sobre o que faz, antes, durante e depois.”   

Ao não planejar como se deve, percebemos que o desenrolar da aula fica envolto 

de situações isoladas e muitas vezes em atos de improvisação, e não é como deveria 
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ser levado, mais sim por ações que se interligam culminando na compreensão do aluno.  

Pensar em cada passo da aula ou mesmo manter um roteiro com cada ação decidida 

para a mesma facilita na própria desenvoltura da monitora e em como a aula irá se 

desenvolver, evitando assim a improvisação. Segundo Azevedo (2013, p.7) é 

necessário se “estabelecer caminhos que possam nortear mais apropriadamente a 

execução da ação e evitar a improvisação”. Pois a improvisação de alguma maneira 

compromete não só o que esta sendo exposto mais também como o aluno irá absorver 

esse conteúdo.  

 

É impossível improvisar uma boa aula e, ao entrar em sala, 

todo professor precisa estar ciente do tema que vai apresentar e por 

que vai apresentá-lo. Qualquer tema de qualquer disciplina é sempre 

parte de um todo que necessita sempre se ligar ao que foi mostrado 

antes e aos assuntos que virão depois. Um equívoco que alguns 

professores cometem é justamente não possuir essa visão abrangente 

e não mostrá-la com extrema clareza a seus alunos. (SELBACH 

apud, AZEVEDO, 2013). 

 

 

Contudo devemos lembrar que o plano que é desenvolvido é um orientador e 

não uma acomodação inflexível. Que dependendo do contexto em que ele esta inserido 

pode haver a possibilidade de adaptação.  O que não se pode aceitar é a falta de 

conexão entre o plano elaborado e a realidade na qual ele vai ser aplicado. Assim 
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Azevedo (2013, p.7) diz que “O planejamento não assegura por si só o bom andamento 

do processo de ensino, mas sem ele o processo adquire um grande risco de dar errado”. 

Ao fim da aula experimental foi feita uma avaliação da mesma pela professora, 

devemos dizer que ela foi bem positiva em sua avaliação, fez críticas onde viu que era 

necessário para o crescimento da monitora, além de perceber o que não foi notado pelo 

resto da turma. As críticas feitas pela professora foram essenciais para o crescimento 

da monitora no semestre seguinte. 

Um fato que deve ser ressaltado é que já estávamos ao fim da primeira unidade, 

e até aquele momento os alunos não tinham procurado a orientação da monitoria para 

auxilio ou mesmo questão de dúvida. Isso só vai se modificar durante a terceira unidade, 

no qual a professora irá utilizar uma metodologia que analisará a procura do monitor 

para construção de suas ferramentas de ensino. 

Durante a segunda unidade, que teve como tema central Discutindo temas de 

História Local para o Ensino de História. Memória, Cotidiano e Urbanidades, o que 

prevaleceu como exercício em sala é a apresentação de texto e o debate acerca dos 

mesmos. Com assuntos já predefinidos pela professora, a turma se reuniria em grupos 

para a realização dos mesmos. Nesse caso também houve a leitura antecipada dos 

textos para auxílios se fosse o caso além da participação em todos os debates da 

monitora.  

Os textos que foram trabalhados na segunda unidade circulavam apenas no 

meio acadêmico e variavam as temáticas o que possibilitou uma nova abordagem 

metodológica para se estudar a Historia Local na escola. Esse exercício permitiu que 

os alunos fizessem uma adaptação do conteúdo que era abordado no texto para a sala 
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de aula. Assim uma das questões que pode ser alçada aqui é que a produção que é 

feita dentro das universidades não chega às escolas restringindo as mesmas ao que 

pode ser tido como tradicional. 

Fenelon (2008), fala que essa e uma preocupação dentro da área do profissional 

de história, o surgimento de novas formas de se trabalhar a história pela perspectiva 

local mais que isso muitas vezes não chega à sociedade, mesmo sendo a sociedade 

agente criadora de História. Assim Fenelon (2008, p. 13) afirma, que temos de entender 

que o “ fazer História significa lidar com a sociedade, objeto dinâmico e em constante 

transformação, aprende a reconhecer seus próprios condicionamentos sociais e sua 

posição como agente e sujeito da História.”  

Assim o objetivo principal que foi trazido desde a primeira unidade irá perdurar 

ate o fim da disciplina, são as pontes entre os conteúdos didáticos e o cotidiano que os 

futuros professores podem e devem fazer em sala de aula, para que o aluno muitas 

vezes se encontre como sujeito histórico. A professora irá se repetir nesse ponto 

essencial da primeira até a última unidade, se utilizando de diversas abordagens para 

que o aluno de alguma maneira elabore quase que naturalmente essas pontes. 

Chega-se ao fim do semestre e para a monitora foi o momento que mais rendeu 

ganhos aos alunos. Ao adotar a ideia de aula/seminário, a professora possibilitou o 

contato de alguns alunos com a monitoria, fato que ate então não havia acontecido. 

Assim como mostra as imagens alguns desses encontros:  
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Atendimento a um grupo de alunos da disciplina de Seminário de Metodologia do 

ensino de Historia II 

 
          Crédito: Wesley Henrique. Acervo do LABORDOC 

 

 

Primeiramente os grupos foram definidos, e para cada grupo um tipo especifico 

de documento, nesse caso algumas das tipologiasi documentais trazidas pela 

professora, podiam ser encontradas no LABORDOC-Laboratório de Documentação da 

UFRN, no qual a monitora possuía um maior conhecimento, possibilitando assim a 

procura e a pesquisa do material. Dos grupos feitos apenas dois procuraram o auxilio 

da monitora, e assistir o desenvolver dessas aulas/ seminários de perto foi empolgante, 

pois podemos perceber os erros e acertos dos alunos, além de ver o quanto muitos 

deles estavam verdadeiramente comprometidos com a ideia principal da disciplina. 
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Atendimento ao grupo que trabalhou com Processos Crime na disciplina de Seminário 

de Metodologia do ensino de Historia II 

 
Crédito: Wesley Henrique. Acervo do LABORDOC 

 

 

Ao fim do semestre, posso dizer que já não era mais a mesma aluna, passei a 

ver com outros olhos o meio que me cerca. A autocrítica passou a fazer parte de minha 

pessoa, tanto como aluna mas também como monitora. Como aluna passei a observar 

o professor por outra perspectiva, valorizando cada vez mais o sujeito que está à frente 

da sala de aula tentando fazer com que os alunos absorvam algum conhecimento. E 

como monitora, podemos perceber os erros e acertos dos alunos, e muitas vezes a não 

valorização do que lhe é oferecido. Passei a ter uma nova visão sobre a posição do 

aluno e a valorizar toda a experiência proporcionada pela monitoria. 

Na segunda experiência como monitora no inicio do segundo semestre do ano, 

tornei-me monitora de uma nova disciplina, que pode ser vista como oposta a Seminário 

de Metodologia do Ensino de História II, por ter um caráter mais prático, a Paleografia. 
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Em compensação a outra disciplina, a monitora já tinha feito Paleografia sendo assim 

possuía um domínio maior do conteúdo abordado. Vamos trabalhar a Paleografia nessa 

disciplina como uma técnica que se fundamenta em normas e diretrizes que se aportam 

em sua historicização dentro da produção da escrita ao longo dos séculos. 

Nesse período como no anterior começamos conhecendo a turma e apresentado 

a monitora para os discentes. Assim a monitora trouxe dentro de seu diálogo com a 

turma sua experiência na área de Paleografia e qual seria sua importância para o 

historiador. Desta forma, nessa primeira aula ficaram decididas muitas questões 

importantes. Primeiro que teríamos a primeira unidade mais teórica e que as duas 

últimas unidades seriam apenas de prática no LABORDOC. Ficou decidido também 

qual seria o tema e o dia da aula experimental do semestre além de outros por menores 

referentes às avaliações. 

Ao concluir essa aula, a monitora passou a planejar a aula experimental com 

semanas de antecedência para que não ocorresse o mesmo do semestre passado. 

Admite-se que isso foi primordial, para o planejamento da monitora, pois na semana 

da aula já estava com tudo elaborado e pronto. O nervosismo se fez presente 

novamente, mais foi bem menos do que da última vez, desta vez, o estudo tinha 

prevalecido, e uma maior pesquisa sobre o assunto, foram essenciais para uma maior 

compreensão do tema, ou seja, foi planejado em detalhes essa aula. Os resultados não 

podiam ser melhores, um pouco de insegurança no começo, mais ao fim a determinação 

foi maior. A prova de que tinha dado tudo certo, veio da avaliação da professora, que 

percebeu uma grande mudança em comparação à outra aula experimental. 
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Contudo nesse momento é certo lembrar que já estamos na monitoria de outra 

disciplina, mais ate o momento, nem um aluno veio para auxilio ou mesmo retirada de 

qualquer dúvida de conteúdo disciplinar. O que tornou tudo isso mais preocupante foram 

os resultados das avaliações. Nesse momento nos perguntamos qual seria a 

necessidade de uma monitoria se os alunos não buscam seu auxilio? e esse problema 

tinha permanecido desde o começo do ano só que se tratava agora de outra disciplina. 

Vejo o monitor, como partícipe do desenvolvimento da disciplina e elo entre o 

professor orientador e os alunos, representa um suporte a mais nesse processo de 

crescimento do aluno tanto pelo seu conhecimento como por sua situação de igualdade 

acadêmica. Assim Nunes (2007, p.53) afirma que “o monitor é um aluno, participa da 

cultura própria dos alunos, que tem diferenças com a dos professores. A interação 

daquele com a formação dos alunos da disciplina tende a favorecer a aprendizagem 

cooperativa, contribuindo com a formação dos alunos e do próprio monitor”. 

Contudo esse caso não se caracteriza aqui, em ambas às monitorias a procura 

pelo monitor foi mínima, é de se fazer pensar que é por timidez ou por não achar que 

monitor será eficiente em seu exercício, em detrimento disso receio que quem sai 

perdendo de toda essa situação é o aluno que por vergonha ou timidez perde uma 

chance de ter um maior crescimento acadêmico. 

As unidades seguintes de Paleografia foram voltadas para a prática. Selecionei 

antecipadamente a pedido da professora vários processos crime, para que fossem 

utilizadas no exercício da prática. Os alunos foram divididos em dois grandes grupos, 

e agrupados em dois para facilitar assim o processo de transcrição. Nesse momento 
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acompanhei a professora em todas as aulas que foram possíveis, auxiliando aos alunos 

no momento da prática. 

Essa experiência me possibilitou um maior contato com a turma, que em muitos 

casos é o diferencial, perceber que o monitor e um sujeito próximo ao aluno. Vejo ao 

fim desse ano, que essa monitoria me possibilitou duas experiências distintas, em uma 

a teoria prevaleceu por todo o período, já a outra, o que foi mais evidente foi a prática. 

Ao inicio do ano 2016.1, novamente nos vimos à frente de uma nova disciplina, 

Arquivologia junto com o professor/orientador Helder Alexandre Medeiros de Macedo. 

Inicialmente os primeiros passos foi o planejamento das aulas e escolha dos textos 

junto com o professor. E como nas outras experiências nos começamos pela 

apresentação da monitora a turma e a definição dos horários de atendimento aos 

alunos. A partir desse momento passamos a acompanhar todas as aulas presenciais e 

as atividades ali desenvolvidas, pois muitas delas foram devidamente planejadas ao 

inicio do período letivo para que não só abarque todo o conteúdo indicado pelo Plano 

Pedagógico da instituição, mais que também mantivesse uma participação mais direta 

da monitora durante todo o período junto aos alunos. Assim foi definido logo de início 

durante o planejamento, que determinadas atividades teriam o auxilio obrigatório da 

monitora desde as primeiras unidades.  

Se analisarmos a disciplina de Arquivologia e seus parâmetros de ensino, ela se 

aproxima muito de como é trabalhado as técnicas da Paleografia, iniciando com o 

teórico e a partir dai desenvolvendo com a prática em laboratório. O que muitas vezes 

foi abordado e discutido é a perca do conteúdo teórico pelos alunos ao longo do 
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semestre, eles se veem tão absorvidos pela prática que esquecem as bases teóricas 

ali envolvidas. Assim o professor inovou em seu plano de ensino, fez um balanceamento 

em que a parte teórica tivesse presença constante dentro da prática por meio de 

seminários, relatórios semanais ou mesmo atividades em que o aluno tem de fazer uso 

do que leu previamente. 

Como resultado de toda essa mistura dentro da disciplina de arquivologia, 

obtivemos um maior aproveitamento do aluno dentro da teoria com a prática propiciada 

pelos seminários temáticos que possibilitou a utilização não só do conhecimento teórico 

ministrado na primeira unidade, mais também da prática trabalhada ao longo das duas 

ultimas unidades. O planejamento antecipado como muitas vezes aborda Azevedo 

(2013) vai ser analisado aqui, por meio dos bons resultados que foram propiciados por 

essa nova idealização da disciplina, principalmente todo o conhecimento que o aluno 

absorveu durante a mesma. 

 Em diferença as monitorias das outras disciplinas nessa não houve uma aula 

experimental oficial, o que houve foi um apoio direto da monitora dentro dos seminários 

temáticos, possibilitando um maior contato dos alunos com a monitora durante esse 

processo de aprendizagem. Evocando assim um maior debate tendo o enfoque  teórico 

e o prático.  

Contudo mesmo tendo conteúdos opostos, houve semelhanças preocupantes 

nas mesmas. A falta de leitura dos alunos e a não procura do monitor era gritante em 

todas as disciplinas e pode ser visto no resultado das avaliações dos mesmos. Faço-

me questionamentos sobre a razão desse descaso com a leitura, que dentro do curso 
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de História é vital para o crescimento do aluno dentro do mesmo. Contudo nesse quesito 

vai depender do aluno que direção ele vai quere seguir para um maior crescimento 

intelectual dentro do curso. 

Quanto à procura pelo monitor é uma questão que deve ser vista em conjunto 

com professor/orientador e o monitor, que de alguma maneira a partir desse diálogo 

surja novas opções para uma maior interação entre os alunos e o monitor e isso possa 

ser visto na sala de aula. 

Concluímos que a análise comparativa da experiência de monitoria proporcionou 

um aprendizado em vários campos tanto para os alunos quanto para a monitora. Quanto 

ao planejamento se mostrou essencial para o desenrolar das atividades promovidas 

pelas componentes curriculares. Ela possibilitou uma mudança na dinâmica de estudo, 

além de potencializar o aprendizado ao longo do semestre. Pensamos que esse estudo 

servirá para incitar a um maior diálogo sobre as relações entre alunos, monitor e 

professores, facilitando assim a criação de novas abordagens que não só auxilie ao 

professor, mas que também possibilite a aprendizagem do aluno e do monitor. 
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RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO: A 
PRESENÇA/AUSÊNCIA DA MULHER NOS CONTEÚDOS DE HISTÓRIA EM 
SALA DE AULA 
  Tamisiane Linhares Dutra 

Rafaela Costa de Azevedo 

Introdução 

Este artigo tem como objetivo fazer uma análise de estudo de caso: intervenção 

em uma turma do terceiro ano do Ensino Médio, no Centro Educacional José Augusto 

no município de Caicó-RN. A atividade desenvolvida baseia-se na realização de uma 

aula expositiva que aborda a contribuição da mulher na Primeira Guerra Mundial. 

Partindo dessa experiência docente iremos refletir acerca da presença/ausência da 

mulher nos conteúdos de história.  

A proposta desse estudo toma como base a ideia de que a escola e seus 

currículos refletem de maneira significativa as características de uma determinada 

sociedade. É nesse espaço escolar que se inicia -ou deveria- toda forma de 

representatividade das minorias sociais. Entretanto, raramente encontramos tal 

representatividade, principalmente se tratando das mulheres, seja nos livros didáticos 

ou nos planos de aula de professores e professoras. Mesmo sendo um assunto 

recorrente nos dias atuais com suas inúmeras problemáticas, a questão da figura 

feminina na sociedade e na história ainda não se é tão efetivo como se deveria ser na 

escola e principalmente em sala de aula. 
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Tal problemática visa abordar o tema tanto em função do livro didático de história 

(LDH), que deve ser visto como instrumento auxiliador multifacetado, quanto na ideia 

de forma um aluno ciente e crítico em relação ao ambiente social em que está envolto. 

Mesmo com todos avanços e mudanças provocadas pelas novas tecnologias, o livro 

didático continua sendo o material mais utilizado nos cotidianos escolares, sendo 

utilizado como direcionador ou mesmo controlador integral dos assuntos abordados em 

sala de aula, mesmo que os professores em sua maioria sejam instruídos a utilizarem 

diferentes recursos. Tendo em vista a questão de gênero, de forma mais específica a 

forma como a mulher e sua atuação histórica estão sendo retratadas – ou não – nos 

livros didáticos deve ser vista com extrema relevância, e sujeita as interpelações e 

observações críticas. É fato que a figura da mulher tem ganhado mais notoriedade nos 

últimos anos, e esse não é um assunto que se possa deixar passar despercebido. A 

discussão sobre a participação feminina em um ambiente hostil, onde o masculino é 

privilegiado, dominador e hegemônico, deve possuir um caráter primordial e necessário.  

Livro didático, História e Mulher 

À frente de todo desenvolvimento econômico, político ou acadêmico, a questão 

relacionada à educação se torna uma mola propulsora para o sucesso de uma 

sociedade. O papel e a atuação do professor aparecem nesse meio como agente 

condutor de um processo que, de forma relevante, terá o aluno e toda a sua carga de 

vivências, como elemento central das ações e planejamentos no trabalho desse 

profissional. A escola é a instituição legalmente reconhecida como mediadora da criação 

de uma sociedade coberta de preceitos, que busca contribuir na formação de sujeitos 

politizados que devem atuar de forma sistematizada em embates sociais nos quais os 
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elementos: escola-educador-aluno estão inseridos. A escola é, então, um ambiente 

propício para o confronto entre os gêneros, uma vez que se têm dentro dela 

profissionais e estudantes de ambos os sexos e de gêneros distintos. Isso demonstra 

o papel da escola e das professoras e professores na construção e/ou manutenção das 

representações estereotipadas ou não das relações gênero, tendo em vista o que já é 

absorvido na educação familiar.  

O estudo das questões de gênero se torna relevante partindo da abordagem, do 

uso e da adoção do livro-didático pelo professor, tendo em vista a força que esse 

recurso tem na formação cultural dos alunos, que estão com estes em mãos 

diariamente, interagindo saberes e lições reproduzidos nos livros e em sala de aula. 

Como se trata de um espaço possível de relações e onde reina a busca pelo 

conhecimento e seus diversos embates, a sala de aula e as relações ocorridas nesta 

não podem ser vistas como comuns.  

À muito tempo que este recurso didático tem sido visto como maior influente no 

ambiente escolar. É a partir dos conteúdos expostos nele, metodologias e imagens, que 

a curiosidade dos alunos e alunas é despertada. A forma como o livro-didático é 

concebido e que chega às escolas, se constitui como um retrato das concepções de 

mundo imaginadas pelos membros da sociedade civil: preconceitos, tabus, usos e 

costumes, práticas e vivências. É assim que as questões de gênero e sexualidade, 

através das imagens e textos dos livros didáticos, continuam a ser pensadas da maneira 

imposta por uma sociedade patriarcal e conservadora de anos atrás. 
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Bock, Furtado & Teixeira ressaltam o papel da escola na formação de 

estudantes. 

“Ao transmitir a cultura e, com ela, modelos sociais de comportamento 

e valores morais, a escola permite que a criança ‘humanize-se’, 

cultive-se, socialize-se ou, numa palavra, eduque-se. A criança, 

então, vai deixando de imitar os comportamentos adultos para, aos 

poucos, apropriar-se dos modelos e valores transmitidos pela escola, 

aumentando, assim, sua autonomia e seu pertencimento ao grupo 

social.” (2001, p. 261).237 

 

O professor deve agir como um provocador, um sujeito politizado, que dê 

liberdade e incentivo para debates e a formação de um pensamento crítico, propondo 

questões que tirem do centro os modos comuns de pensar e fazer. Contudo, instituições 

como Ciência e Educação não são neutras. A educação 

“em cada momento histórico, determina os modelos e os padrões de 

conduta dos novos indivíduos, ensina-lhes o que cada um é e indica-

lhes em que consiste a “realidade” e a forma adequada de aproximar-

se dela, de julgá-la, de analisá-la, de conhecê-la e de acreditar nela.” 

(MORENO, 1999, p. 22).238 

 

                                                           
237 BOCK, A M. B., FURTADO, O. & TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: Uma introdução ao estudo da 
psicologia. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 1999. 
238 MORENO, Montserrat. Como se ensina a ser menina: o sexismo na escola. Trad. 
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As relações travadas no interior das salas de aula podem produzir efeitos de 

formação social, e de cidadania, contribuindo enormemente na formação do alunado 

enquanto pessoa. As impressões captadas no ambiente escolar, negativo ou 

positivamente deixarão marcas profundas que vão acompanhar a vida de qualquer 

aluno. O contato social estabelecido entre alunos e alunas em sala de aula é 

significativo quando se percebe que por esse espaço passam todas as contribuições 

que culminam na formação como pessoa, ser e sujeito atuante nas diversas esferas no 

contexto social. É nesse sentido que dentre todas as possibilidades cabíveis de 

discussão em sala de aula, um espaço que deve ser democrático, a questão de gênero 

se torna um assunto de extrema necessidade. 

Para isso, é preciso que se pense como o livro didático e toda a configuração 

que ele traz, contribuem para o reforço de estereótipos, tidos como verdades, impostos 

pela sociedade. Devem ser criticadas as relações de gêneros veiculadas nos livros-

didáticos, que cumprem fielmente o papel que a sociedade designou ao homem e à 

mulher, separando suas atividades e lugares de atuação.  

“O livro didático é um importante veículo portador de um sistema de 

valores, de ideologia, de cultura. Várias pesquisas demonstram como 

textos e ilustrações de obras didáticas transmitem estereótipos e 

valores dos grupos dominantes, generalizando tema, como família, 

criança, etnia, de acordo com os preceitos da sociedade branca 

burguesa.” (BITTENCOURT, 2004, p. 73).239 

                                                           
239 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de história: fundamentos e métodos. 4. ed. São 
Paulo: Cortez, 2011. 
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Esse recurso didático foi utilizado como suporte pedagógico de ensino, no Brasil, 

de forma historicamente condicionada às necessidades conjunturais, por relações de 

poder que transcenderam seu papel na formação de conhecimento adequado à 

instrução escolar de jovens estudantes, fazendo com que operasse como veículo 

ideológico a serviço das conjunturas políticas. 

A relação entre educação, ensino de história e as temáticas de gênero 

necessitam ser revistas com mais atenção, dada sua tamanha importância social. 

Mesmo com os avanços obtidos na área que abrange as questões de gênero, ainda 

hoje o livro didático parece ter extrema dificuldade em integrar as renovações 

historiográficas propostas pela história. Com isso, acaba definindo papéis normativos 

aos gêneros e aos sujeitos históricos, que ainda aparecem predominantemente 

circunscritos aos grandes personagens, as histórias dos “heróis”. As questões de gênero 

encontram-se intrínsecas no ambiente escolar, todavia que um dos grandes 

instrumentos do ensino de história continua não dando conta de suprir os 

questionamentos que a própria disciplina histórica já apropriou e discutiu. O livro didático 

exerce um papel político, ideológico e cultural, enquanto apresenta papéis masculinos 

como principais exemplos históricos, delimitando de maneira indireta os lugares aos 

quais é permitida a aparição histórica da mulher, de uma forma que demonstra o seu 

papel genericamente, excluindo-a.  

“O livro didático brasileiro, ainda hoje, é uma das principais formas de 

documentação e consulta empregadas por professores e alunos. 
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Nessa condição, ele tem impactos sobre o trabalho pedagógico e 

sobre o cotidiano da sala de aula.” (BRISOLLA, 2007, p. 905). 240 

 

Ao tempo em que o livro didático de História não é confrontado por uma leitura 

crítica e atenta por parte do professor, corre-se o risco iminente de que ele venha a se 

tornar um instrumento de normalização, que prioriza comportamentos e valores 

socialmente “ajustados” em detrimento da pluralidade e da diferença. 

Ainda hoje, a disposição dos conteúdos segue uma ordem cronológica, de 

acordo com os grandes marcos temporais da História Ocidental: História Antiga, 

Medieval, Moderna e Contemporânea. Por assim o ser, não se vê, no texto didático, 

abertura para tratar de temas ou conceitos que apresentem uma abrangência para 

assuntos como cidade, trabalho, Estado, família e outros. Desse ponto de vista, esses 

recursos didáticos em questão parecem perpetuar a ideia de que um bom livro de 

História consiste na narrativa das várias histórias das sociedades humanas ao longo do 

tempo, deixando de lado as reflexões sobre o presente e o passado.  

No entanto, ainda que os temas tratados sejam em sua maioria referentes a 

História Política, a inserção da História das Mulheres pode ser vista, vez por outra, a 

partir de meras leituras complementares que abordam o quotidiano feminino em 

algumas sociedades. No fim, ou a participação feminina nos processos históricos é 

                                                           
240 Brisolla, Lívia. O Livro didático não morreu. Estará agonizando? Aproximações Teóricas Sobre um 
Objeto de Estudo. 16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas 
Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis. Disponível 
em: http://www.anpap.org.br/2007/artigos/092.pdf Acessado em: 10/07/2016. 
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simplesmente ignorada ou a mulher é tratada de modo acessório e episódico, em textos 

selecionados para de vez em quando lembrar aos alunos que as mulheres também 

fazem parte da história vivida e ensinada. 

Embora ausentes no texto didático, as mulheres adquirem visibilidade um pouco 

maior nas ilustrações que integram o livro. Todavia, é justamente no repertório imagético 

e legendas que pode ser percebida a perpetuação de estereótipos e preconceitos em 

torna do feminino. Nesses casos, as mulheres, ricas ou pobres, são sempre 

demonstradas acompanhadas por homens e/ou filhos, dando ênfase a normatividade 

da união heterossexual. Mais que isso, essas mulheres são sempre retratadas como 

pessoas frágeis, que dependem do auxílio de homens. As mulheres ainda se encontram 

prisioneiras de uma memória que as condena ao esquecimento. Quando, em uma ou 

outra ocasião, são lembradas, essa lembrança parece ser regida por códigos de 

memória, onde está é atribuída a um papel secundário, subalterno e estereotipado. 

 No dia 05 de Abril de 2016 foi realizada uma intervenção no Centro Educacional 

José Augusto, localizado no município de Caicó em uma turma do terceiro ano do 

Ensino Médio. Ao que se refere ao planejamento da intervenção, foi pensado pelo 

grupo, que no qual iria trabalhar com a temática da Primeira Guerra Mundial. Foi 

elaborada uma aula expositiva por meio de slides que trazia toda a contextualização 

dos conteúdos apresentados, associados ás imagens –principalmente fotografias- que 

ilustrassem toda transformação no meio feminino causado pelo impacto do evento da 

época. Desde a deslocação da mulher no lar para ás fábricas às transformações em 

seu modo de vestir. No segundo momento, logo após a explanação dos conteúdos, foi 

solicitado para que os alunos e alunas elaborassem uma carta que teria como 
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destinatário as mulheres daquele período. A carta seria de cunho pessoal, na qual 

poderia haver agradecimentos, críticas, sugestões, etc, mas que houvesse uma 

referencia com a situação daquelas mulheres naqueles períodos baseados no conteúdo 

exposto anteriormente. 

 A escolha de se trabalhar a presença do feminino foi bastante criteriosa, tendo 

em vista que a imagem da mulher na historiografia e nos conteúdos de história é 

bastante reduzida ou praticamente não se é trabalhada. Os livros didáticos juntamente 

com o currículo escolar trazem essa exclusão do feminino, mostrando uma história feita 

por homens e escrita por homens, destinando ás mulheres um papel de coadjuvante. 

O currículo reflete não apenas uma questão de identidade dentro da escola, mas 

também o reflexo de toda uma sociedade. Essas desigualdades são diretamente 

percebidas no interior desses currículos. Assim, os significados são produzidos, 

representados e postos em circulação. No currículo escolar, percebe-se que o poder 

está inscrito, reafirmando os modelos, os comportamentos, padronizando as relações 

sociais, estabelecendo a reprodução do poder dominante. O que nos faz refletir 

justamente nesse aspecto do feminino nos conteúdos de história. Ao explicarmos a 

história por esse viés que traz a participação feminina na história, buscamos agregar 

uma atividade extracurricular que foge do que é prontamente imposto e cristalizado nos 

currículos escolares.  

[...] O currículo é lugar, espaço, território. O currículo 
é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, 
percurso. O currículo é autobiografia, cirriculum vitae: 
no currículo se forja nossa identidade. O currículo é 



 

 
251 

 

texto, discurso, documento. O currículo é documento 
de identidade. (SILVA, 2011. p. 150).241 

 

Sair desse currículo que é previamente imposto com uma temática atual como 

feminismo é trazer essa identidade social para dentro de sala de aula e refletir sobre 

ela. Essa importância da identidade deve ser mais priorizada no âmbito escolar, e ela 

começa pela escolha e a maneira como se aborda esses conteúdos. 

Ao se trabalhar com imagens fotográficas na aula expositiva, encontramos 

também um diferencial nesse material, além de um auxílio extra didático. Para que haja 

uma melhor assimilação e entendimento do fato ou dos fatos que uma imagem 

fotográfica carrega é necessário que, o professor em coletivo com a sala de aula 

desconstrua toda ideia preconcebida no primeiro olhar sobre a imagem. 

“A desconstrução de uma imagem fotográfica 

pode ser iniciada pela análise do papel do fotógrafo 

na produção de uma foto. Existe sempre um sujeito 

por trás da máquina fotográfica. Existe sempre a 

manipulação da fotografia por ele, apensar da 

aparente neutralidade da imagem produzida pelo 

aparelho mecânico. A escolha do espaço, das 

pessoas em determinadas postura, a luminosidade, o 

destaque a determinados ângulos das pessoas ou dos 

                                                           
241 SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade. Uma introdução à teorias do currículo. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2011. 
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objetos ficam a critério do fotógrafo.” (BITTENCOURT, 

2011, p. 367).242 

Esse é outro ponto que visamos também, um rico acervo de imagens das 

mulheres em suas diferentes funções do período. Em métodos que integram as 

questões pedagógicas e historiográficas, o uso de imagens fotográficas possibilita a 

interpretação do conhecimento histórico, em daquele determinado período, com uma 

riqueza de informações e detalhes. A utilização de linguagens diferenciadas pode levar 

o aluno a um processo de aprendizagem mais interativo, prazeroso, significativo, que 

lhe dê totais condições de se posicionar criticamente frente a questões e problemas 

que a sociedade traz. E para isso, utilizou-se a escrita da carta que além de haver uma 

avaliação da compreensão desses alunos e alunas sobre o conteúdo aplicado, houve 

um trabalho da sua escrita e como se estrutura um tipo de gênero textual, tendo em 

vista que os mesmo irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. 

Considerações Finais 

O livro didático possui certa dificuldade em integrar as mudanças historiográficas 

propostas pela história de gênero. Com isso, define papéis normativos não só aos 

gêneros, mas também aos sujeitos históricos, que ainda aparecem predominantemente 

como grandes personagens. O fato é que um dos grandes instrumentos do ensino de 

história ainda não dá conta de suprir os questionamentos que a própria disciplina 

histórica já apropriou e discutiu, excluindo majoritariamente de seu discurso a mulher. 

                                                           
242 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes Bittencourt. Ensino de História: Fundamentos e métodos – 
4. ed. – São Paulo: Cortez, 2011. 
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As diversas alusões feitas às mulheres nos livros didáticos e em outros contextos 

em que essas estão envolvidas, definem funções de homens e mulheres, apresentadas 

tais quais a sociedade já os determinou. As meninas, mesmo em brincadeiras, são 

postas em funções mais detidas, com menos movimento, induzindo ao menor esforço, 

enquanto que o trabalho ou brincadeira dos meninos reporta ao esforço físico, à 

movimentação, como se a função de decidir fosse do homem, enquanto que a mulher 

fica pensativa esperando. A função da mulher é, nesta visão, cuidar da família, e para 

isso a menina é incentivada desde pequena a cuidar de suas bonecas como se fossem 

bebês, a fazer comida, a brincar de casinha, tudo voltado para o lar, para a esfera 

privada. Por outro lado, os meninos são incentivados a brincar com carros, praticar 

esportes coletivos, como o futebol, por exemplo, brincadeiras que exigem decisões, 

voltadas para a esfera pública. Meninas e meninos são socializados de forma 

diferenciada e é “normal” que diante da vida, quando adultos, tenham posturas, ações 

e reações distintas. 

Enfim, espera-se que os idealizadores de criação dos livros-didáticos 

(re)pensem seus atributos acerca da concepção do livro-didático principalmente no que 

diz respeito às imagens que retratam a função, o papel e o desempenho da mulher 

dentro da sociedade. 

Ao representar os gêneros de forma distinta e desigual, os livros didáticos 

contribuem para a construção e manutenção das desigualdades de gênero que, por sua 

vez, contribuem para a construção e manutenção de outras desigualdades sociais. Ao 

representar homens e mulheres de forma distinta, os livros didáticos estão contribuindo 

para a construção de imagens estereotipadas, visto que a escola é o lugar onde as 



 

 
254 

 

pessoas aprendem a se conhecer e reconhecer (LOURO, 2001) 243. O papel da escola 

não pode ser o de discriminar, dissocializar e nem fortalecer laços de exclusão.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por finalidade abordar o protagonismo acadêmico no que 

tange à participação de discentes do curso de História como ministrantes de um Curso 

de Extensão. Partindo da autonomia dos monitores Augusto Cesar Ferreira Dantas, 

Liudmila Aleksandra de Medeiros e Luisa Cristina de Medeiros Santos que sentiam a 

necessidade de desenvolverem a prática do ensino, foi criado o Curso de Extensão: 

Ciclo de oficinas “o ofício do historiador” destinado aos graduandos do curso de História 

do CERES/UFRN, ocorrido entre os meses de Setembro e Dezembro de 2015. Esta 

experiência proporcionou uma melhor preparação para a docência no Ensino Superior 

em se tratando de monitores ligados a um projeto de monitoria e que estão em processo 

de formação, promoveu o ensino-aprendizado entre os estudantes, 

monitores/ministrantes e professores/coordenadores. Os relatos desta experiência de 

autonomia e reflexões acerca da prática de monitoria terão embasamentos teóricos por 

meio das ideias de (FENELON, 2008); (FREIRE, 1996); (NUNES, 2007).  
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2. Reflexões sobre a importância da monitoria  
 
 
2.1 Monitoria acadêmica na UFRN 

A partir da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968, foi criada a função 

de monitor nas Universidades brasileiras: 

Em 1970, o Decreto número 66.315, que regulamentou os 
dispositivos legais da lei acima referida, já avançou mais no sentido 
de dispor de mecanismos para a implantação de programas de 
monitoria, retirando um pouco o caráter de isolamento da função e 
criando algo mais estruturado (SANTOS; LINS, 2007, p. 59). 

 

Nesta época, o aluno que quisesse ser monitor deveria estar cursando seus 

dois últimos anos do curso de graduação, ter bom rendimento acadêmico, e no 

componente curricular em questão ter êxito, assim como nas disciplinas que são pré-

requisitos. Passar por uma seleção que consiste em uma prova específica, ter 

conhecimento da matéria e capacidade de auxiliar os discentes em aulas, pesquisas e 

outras atividades técnico-didáticas. A Comissão Permanente de Regime de Tempo 

Integral e Dedicação Exclusiva (COPERTIDE), existente nas Universidades, 

determinava que o monitor devesse desempenhar atividades durante 30 horas 

semanais, sendo a ele oferecida uma bolsa paga pela União, por meio do Ministério da 

Educação (MEC). Somente em 1977 foi que esta carga horária foi reduzida, tendo de 

ser cumpridas apenas 12 horas semanais de atividades.  
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O Departamento de Assuntos Universitários (DAU) define que os objetivos da 

monitoria são: “despertar no aluno que apresenta rendimento escolar geral 

comprovadamente satisfatório, o gosto pela carreira docente e pela pesquisa; e 

assegurar cooperação do corpo discente ao corpo docente, nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.” (SANTOS; LINS, 2007, p. 60). 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) possui registros da 

prática de monitoria a partir do ano de 1971. O número de alunos-monitores cresceu 

bastante, pois as vagas aumentaram significantemente. “O redimensionamento também 

se fez presente no aumento do número de bolsas: de 222 bolsas em 2003 passou-se 

a 273 em 2007, revelando um incremento de 22,97 %” (SANTOS; LINS, 2007, p. 66). 

Com o propósito de aumentar a integração entre professores e alunos-monitores e de 

divulgar as produções acadêmicas resultantes dos projetos de ensino, foi criado o 

Seminário de Iniciação à Docência (SID), no ano de 2004. Desde então o SID vem 

sendo realizado e é peça chave para a melhora na formação acadêmica e de iniciação 

à docência. 

O monitor, no inicio da implementação da monitoria nas Universidades, não 

passava de um simples colaborador, atuando de forma isolada. Entretanto, com as 

mudanças nas leis e diretrizes, e um novo olhar para esta prática, foi que o monitor 

assumiu uma participação ativa no processo ensino-aprendizagem, em que 

desempenha uma função educativa disseminando conhecimento, através do projeto de 

ensino que faz parte.  

A monitoria é uma prática desenvolvida para melhorar o ensino-aprendizagem, 
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especialmente em disciplinas e atividades que demandam o auxílio de um monitor, 

devendo existir cooperação entre o professor-orientador e o aluno-monitor. “Por 

conseguinte, ela tem uma grande responsabilidade no processo de socialização na 

docência universitária, assim como na qualidade da formação profissional oferecida em 

todas as áreas, o que também reverterá a favor da formação do futuro docente” 

(NUNES, 2007, p. 46). 

Para que ocorra uma melhoria no ambiente acadêmico, faz-se necessário o 

atrelamento da monitoria a um projeto de ensino, devidamente coordenado por 

professores da instituição de ensino da qual fazem parte. Basicamente, a monitoria 

acadêmica se constitui de um processo seletivo, em que alunos que já cursaram a 

disciplina que será atendida pelo projeto de ensino, realizam uma prova para 

demonstrarem que possuem conhecimentos necessários sobre o conteúdo estudado, 

tendo seus históricos e curriculum analisados por professores, e posteriormente passam 

por uma entrevista. A partir de então, o aluno que obteve êxito assume a função de 

monitor, podendo fazer parte do planejamento da disciplina, interagir em sala de aula, 

laboratório ou campo e na avaliação dos alunos e das aulas/disciplina, juntamente com 

o professor-orientador, e ajudando os alunos com atendimento individualizado em um 

turno diferente do seu habitual. 

 

Entretanto nem sempre a monitoria acadêmica é valorizada, como afirma João 

Batista Carvalho Nunes: 

Infelizmente, nem toda instituição valoriza a monitoria como lhe é 
devido. A ânsia pela pesquisa que domina o cenário acadêmico 
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reflete-se na oferta de bolsas para estudantes de graduação, pelos 
órgãos financiadores, apenas para iniciação científica. Gera-se a 
marginalização dos programas de monitoria acadêmica, que tendem 
a sobreviver com o financiamento, geralmente muito limitado, da 
própria IES. (NUNES, 2007, p. 47) 

 

 

É importante que o monitor transite pelas diversas áreas do ambiente 

acadêmico: pesquisa, ensino e extensão, e faça reflexões sobre a sua prática de 

monitoria. “O monitor deve ser envolvido nas pesquisas de seu orientador e, inclusive, 

em investigações sobre o próprio ensino de graduação. Também deveria participar das 

ações extensionistas desenvolvidas pelo departamento ou curso ao qual está vinculado” 

(NUNES, 2007, p. 51). Ações como essas proporcionam o crescimento pessoal e a 

troca de experiências entre todos os envolvidos em um projeto de ensino. 

2.2 Autonomia discente 

Tendo em vista que o monitor deve estar envolvido em todas as áreas: 

pesquisa, ensino e extensão, é importante que seu orientador lhe dê espaços e 

possibilidades de crescimento pessoal e profissional. Neste ponto, ressaltaremos a 

autonomia do aluno-monitor que através de suas experiências e dificuldades, busca 

desenvolver métodos para que possa colocar em prática seus conhecimentos e 

transmiti-los aos alunos atendidos pela monitoria. 

Teoricamente concebemos a História, enquanto conhecimento, como 
um processo de interação entre teoria e prática, ou seja, o indivíduo 
que busca conhecer o processo histórico está ao mesmo tempo 
fazendo a História do presente, e quando o faz a partir de um 
condicionamento que é dado socialmente, isto é, formação, posições, 
conceitos, pressupostos são frutos de uma concepção sobre a 
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realidade. (FENELON, 2008, p. 34) 
 

 

Como forma de alinhar ensino, teoria e prática, foram que os graduandos e 

monitores Augusto Cesar Ferreira Dantas, Liudmila Aleksandra de Medeiros e Luisa 

Cristina de Medeiros Santos, desde 2015.1 são ligados ao Projeto de Ensino “O Ofício 

do Historiador: ensino e pesquisa na sala de aula e no laboratório”, coordenado pelo 

Prof. Dr. Helder Alexandre Medeiros de Macedo, co-coordenado pela Profa. Dra. 

Juciene Batista Félix Andrade, pelo Prof. Dr. Joel Carlos de Souza Andrade e pelo Prof. 

Ms. Elton John da Silva Farias no período de 2015.2 decidiram dar inicio ao Curso de 

Extensão: Ciclo de Oficinas “o ofício do historiador”, que foi ministrado pelos monitores 

e realizado no ambiente do Laboratório de Documentação Histórica – 

LABORDOC/CERES (Campus Caicó). 

Nas palavras de Paulo Freire: “O respeito à autonomia e à dignidade de cada 

um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos 

outros.” (FREIRE, 1996, p. 25). Ou seja, respeitar o aluno como um indivíduo que é 

capaz de protagonizar seu próprio aprendizado e o dos outros, mesmo que ainda não 

tenha total formação para isso. 

As motivações para que os monitores optassem por realizar o Ciclo de Oficinas, 

primordialmente, foi a pouca frequência dos alunos nos atendimentos de monitoria, 

gerando certo desconforto nos monitores. 

Outro motivo foi que através de um curso de extensão, as trocas de 
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experiências e conhecimentos seriam mútuas tanto para monitores e seus respectivos 

orientadores, quanto para os alunos que participaram do Ciclo de Oficinas, que tiveram 

contato com diversas tipologias de fontes históricas e puderam desfrutar do espaço do 

Labordoc, lugar este que gera certo estranhamento, principalmente nos ingressantes do 

curso de História. 

2.3 Ciclo de Oficinas 

O curso de extensão: Ciclo de oficinas “o ofício do historiador” aconteceu no 

período de 18 de setembro a 17 de dezembro de 2015, constituindo-se de dez 

encontros, cada um com 4h/a totalizando 40 h/a. Tendo como objetivo promover um 

ciclo de oficinas, discutindo o ofício do historiador, a partir da sua instrumentalização 

com diferentes tipologias de documentos históricos, tendo como espaço de vivência o 

Labordoc (CERES-UFRN). 

Incialmente, as vagas eram destinadas aos graduandos do curso de História 

da UFRN/CERES/Caicó e para alunos da rede básica de ensino. Entretanto, apenas 

os alunos da universidade tiveram acesso ao curso de extensão, totalizando 21 

inscritos. Com o decorrer das oficinas houve-se uma evasão gradativa dos participantes 

das oficinas, resultando em 15 oficineiros com no mínimo 30% de frequência. 

Nas primeiras oficinas, discutimos noções básicas de Paleografia e 

Arquivologia, e nas que se seguiram trabalhamos com fontes históricas através da 

documentação proveniente da Comarca de Caicó, que está custodiada pelo Labordoc 

desde 1999. Oficinas como a de História e Imagens (Ver Imagens 1 e 2) foram 

realizadas em sala de aula, devido a não utilização de fontes existentes no Labordoc. 
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Existiam dois momentos em cada oficina, no primeiro havia a exposição do conteúdo 

(teoria) pelos monitores e no segundo momento (prática), os oficineiros tinham contato 

direto com a fonte histórica, fazendo a devida crítica documental e realizando as 

atividades propostas. (Ver Imagens 3 e 4).  

A sistemática da montagem das oficinas partiu das afinidades dos professores 

participantes do citado projeto com as tipologias de fontes históricas encontradas no 

Labordoc ou em acervos da cidade de Caicó. Foram seguidos os seguintes passos: 

estabelecimento das tipologias de fontes históricas que serviriam de fio condutor para 

as oficinas; disponibilização de modelo de plano de aula para os monitores, ministrantes 

da oficina; construção, por parte destes, de uma prévia do plano de aula, indicando 

textos-base para discussão e atividades práticas a serem desenvolvidas no Labordoc 

com o aporte das fontes históricas selecionadas; socialização da prévia do plano de 

aula para os professores que participam do projeto de ensino, para correções e 

adequações; distribuição de textos-base e instruções competentes para os oficineiros, 

através de grupo criado na rede social Facebook; realização da oficina, no Labordoc, 

com participação eventual dos professores ligados ao projeto de ensino; disponibilização 

de formulário de avaliação, disposto no Google Docs, para os oficineiros deixarem suas 

impressões sobre as oficinas. (MACEDO, 2016)  
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Posteriormente, a cada oficina realizada, os participantes do curso de extensão 

respondiam perguntas e relatavam suas impressões positivas e negativas a cerca do 

conteúdo exposto, desempenho dos monitores e atividades práticas. Alguns 

comentários feitos pelos oficineiros são pertinentes para se analisar a relevância do 

curso de extensão.  Foram relatados que houve uma ótima interação entre monitores e 

professores, proporcionando uma exposição do conteúdo significativa para o 

entendimento no trato com as fontes históricas. Também foi apontado que com curso 

de extensão os oficineiros puderam perceber e vivenciar o ofício do historiador, 

desenvolvimento e melhorando sua formação acadêmica. Grande maioria destacou seu 

contentamento com a atividade prática, já que durante o curso de História são poucos 

os que têm contato com a documentação e que frequentam o espaço do Labordoc, 
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especialmente os alunos da licenciatura que estão mais inseridos em práticas docentes, 

contrapondo com os alunos do bacharelado que conseguem praticar mais 

frequentemente o ofício do historiador. 

Os pontos negativos elencados em sua maioria dizem respeito ao fato de 

algumas oficinas terem sido realizadas uma após a outra, tornando o ciclo de oficinas 

pesado para ambos os lados. A falta de tempo e o fim do período letivo 2015.2 foram 

responsáveis pela falta de leituras que o Ciclo de Oficinas demandava, e pela evasão 

gradativa dos mesmos.    

 

Acreditamos que houve uma relevância para os professores e 
monitores envolvidos no projeto de ensino O ofício do historiador, já 
mencionado, partindo do pressuposto de que o ciclo de oficinas 
constituiu-se em um laboratório para o planejamento, execução e 
avaliação do trabalho docente. Bem como, para os oficineiros, por 
terem chance de conhecerem a fundo o espaço e o acervo documental 
do Labordoc, à medida que entraram em contato com discussões 
sobre o cotidiano do historiador e os labores do seu ofício. (MACEDO, 
2016, p. 9) 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É de suma importância para monitores que estão envolvidos em algum projeto 

de ensino, ter um contato maior com a prática docente, seja em atendimentos de 

monitoria ou atrelados a cursos de extensão, na função de ministrantes. 

 Com as experiências proporcionadas por este tipo de ação, nota-se que a 

formação docente para o ensino superior está sendo bem desenvolvida em alunos que 

possuem a função de monitor, em uma Instituição de Ensino Superior. Além disso, o 
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próprio ensino de História estará sendo aperfeiçoado, pois com o Ciclo de Oficinas os 

saberes que envolvem o ofício de historiador foram ensinados por monitores 

devidamente capacitados e orientados por seus professores, e desempenhados na 

prática pelos oficineiros. Além de transitarem na área do ensino e da extensão, os 

monitores também realizam suas pesquisas e reflexões sobre a prática de monitoria. 

Assim como afirma Déa Ribeiro Fenelon: 

 

O verdadeiro ensino sempre pressupõe pesquisa e descobertas. 
Queremos um profissional de História no qual as pessoas possam se 
reconhecer e se identificar, porque para nós a História é uma 
experiência que deve ser também concretizada no cotidiano, porque 
é a partir dela que construírem o hoje e o futuro. (FENELON, 2008, 
p. 35). 
 
 
 
 

A junção entre ensino, pesquisa e extensão, proporciona uma rica formação 

discente, e em se tratando da monitoria, irá preparar o aluno monitor para a docência 

no ensino superior. No curso de História, teremos profissionais bem mais capacitados, 

independente da área de sua atuação. 

4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO CICLO DE OFICINAS 

 

 

Imagem 1 - Oficina História e Imagens 
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Crédito: Equipe do Labordoc 

 

 

Imagem 2 - Oficina História e Imagens 

 

Crédito: Equipe do Labordoc 
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Imagem 3 - Oficina História e fontes jornalísticas 

 

Crédito: Equipe do Labordoc 

 

 

Imagem 4 - Oficina História e arquivística 
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Crédito: Equipe do Labordoc 
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A QUEBRA DOS ESTEREÓTIPOS ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DO 
OUTRO: A CONSTRUÇÃO DA SENSIBILIDADE DO ALUNO A PARTIR DO 
ENSINO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA 
 

Saonara Micaela dos Santos Batista244 
Sara Pereira Ferreira245 

Juciene Batista Félix Andrade246 
 

INTRODUÇÃO 

Se hipoteticamente um determinado professor lançasse a seguinte questão para 

seus alunos: “Quando se fala a palavra África, qual a primeira coisa que vocês 

lembram?”, possivelmente obteria respostas que correspondem aos estereótipos 

clássicos que são relacionados a esse imenso continente, tais como: fome, miséria, 

doenças que ceifam a vida de milhões de pessoas, selva, animais exóticos, tribos 

primitivas com seus rituais “demoníacos”, além de inúmeras guerras que assolam 

aquele local. Poucos lembrariam que a África não é um país, e sim um grande 

continente, e que o Egito, considerado uma grande e antiga civilização, fica na África e 

não na Europa. 

                                                           
244 Discente do curso de licenciatura em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Email: 
saonara_micaela.123@hotmail.com 
245 Discente do curso de licenciatura em  História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Email: sarahsb2010@hotmail.com 
246 Professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e orientadora.  
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Isso se deve aos estereótipos247, que foram construídos historicamente 

principalmente a partir das representações europeias, ou seja, do olhar do outro em 

relação àquele continente, e que por mais assombroso que pareça, até os dias atuais 

continua sendo reforçado pelos meios de comunicação em massa como: reportagens, 

filmes e propagandas que acabam influenciando grande parte da população.248 Outro 

ponto a se pensar, são os livros didáticos, que muitas vezes reproduzem discursos 

estereotipados sobre o continente africano e acabam se tornando um obstáculo, embora 

é importante salientarmos que atualmente possuímos um PNLD (Plano Nacional do 

Livro Didático) bem mais preocupado com a disseminação de discursos racistas e rasos 

sobre a África, fazendo com que a produção dos livros didáticos, sejam mais cuidadosos 

em relação a esta questão.    

Em virtude dos fatos mencionados, esse artigo terá como objetivo explanar 

acerca da relação do ambiente escolar com a temática do continente africano, e como 

a falta de conhecimento, pertencimento e proximidade em relação ao outro e a si mesmo 

acaba por contribuir para a formação de indivíduos insensíveis e preconceituosos 

rejeitando a diversidade existente no nosso país. 

Diante disso, vemos que é necessário trazer novos meios de escrever e ensinar 

a História desses povos. Partindo do pressuposto que a escola é posta como uma 

instituição de grande importância na formação do cidadão, torna-se um dos principais 

locais em que se deve discutir as diversidades existentes. De modo que a educação 

                                                           
247  Imagem preconcebida de determinada pessoa, coisa ou situação. 
248 Personagens negros aparecem frequentemente em papéis coadjuvantes que reforçam estereótipos 
tradicionais como o negro que mora em bairros periféricos, atua em núcleos violentos ou onde há 
criminalidade, ocupa cargos como porteiros, motoristas, secretários ou empregadas domésticas. Muito 
raramente associa-se um negro com algum papel de destaque ou protagonista. 
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étnico-racial se faz de grande valia no combate ao preconceito e na formação de um 

aluno sensível as diferenças que o rodeiam.  

 

O PROBLEMA DOS ESTEREÓTIPOS: CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO NEGRO A 

PARTIR DO OLHAR DO OUTRO  

Na grande maioria das vezes é a partir do olhar do outro, do diferente, do 

estrangeiro, e principalmente da falta de conhecimento sobre determinada cultura que 

se configura a construção dos estereótipos, vindo a reproduzir algo que não costuma 

ser totalmente fictício, mas que certamente não corresponde à realidade, ou seja, trata-

se apenas de representações.  

Dessa forma é extremamente pertinente a observação do historiador inglês Peter 

Burke, onde ele diz que:  

 

Talvez seja por essa razão que os estereótipos muitas vezes tomam 
a forma de inversão da auto-imagem do espectador. Os estereótipos 
mais grosseiros estão baseados na simples pressuposição de que 
“nós” somos humanos ou civilizados, ao passo que “eles” [os outros] 
são pouco diferentes de animais como cães e porcos, aos quais eles 
são frequentemente comparados, (...) . Dessa forma, os outros são 
transformados no “Outro”. Eles são transformados em exóticos e 
distanciados do eu e podem mesmo ser transformados em monstros. 
(BURKE, 2004, p.157) 

 
O continente africano é um exemplo claro da construção estereotipada, 

exagerada e preconceituosa de conceitos e imagens que resultam em sua discriminação 

e inferiorização. De acordo com Priore, Venâncio (2004) construiu-se no Ocidente, 
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principalmente a partir de relatos europeus, um imaginário de uma África habitada por 

seres humanos selvagens, lar de monstros de faces “queimadas”, onde devido ao sol 

constante se tornaram negras, feias e doentes. Dentre esses relatos podemos citar o 

do filósofo alemão Friedrich Hegel, em Filosofia da História, quando se refere a África 

da seguinte forma: 

 

A principal característica dos negros é que sua consciência não atingiu 
a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, pelas 
quais o homem se encontraria com sua própria vontade, e onde ele 
teria uma idéia geral de sua essência. (...) O negro representa, como 
já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável. Devemos nos 
livrar de toda reverência, de toda moralidade e de tudo o que 
chamamos de sentimento, para realmente compreendê-lo. Neles, 
nada evoca a idéia de caráter humano. (...) Entre os negros, os 
sentimentos morais são totalmente fracos – ou, para ser mais exato, 
inexistente. (...) Com isso, deixamos a África. Não vamos abordá-la 
posteriormente, pois ela não faz parte da história mundial; não tem 
nenhum movimento ou desenvolvimento para mostrar. (HEGEL, 1995, 
p. 84-88 apud ARROYO, 2008, p. 218) 
 

 Dessa forma percebemos que, o preconceito existente sobre o continente 

africano e tudo que lhe diz respeito está alicerçado em anos de relatos depreciativos 

que foram passados adiante por uma série de indivíduos que tratavam a história da 

humanidade apenas a partir de um viés europeu, assim excluindo e inferiorizando aquilo 

que fugia do ideal imposto.   

Para Azevedo (2013), esses discursos lançaram as bases do colonialismo 

europeu, enraizado na falsa crença da inferioridade racial, que justificava e disseminava 

a ideia que os povos europeus, tidos como brancos e civilizados, teriam o pleno direito 

de invadirem o território, explorarem e por fim escravizarem os povos africanos, 
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considerados nessa visão totalmente eurocêntrica, como negros, selvagens e inferiores. 

Nesse sentido, Munanga acrescente que: 

 

Em tudo a diáspora africana para as Américas, foi colocado em dúvida 
à identidade dos afrodescendentes, pois fizeram deles coletividade 
sem passado [...]. Comparados com os outros grupos étnicos, os 
negros eram apresentados como desprovidos de um patrimônio 
cultural próprio, porque seus ancestrais deportados da África 
chegaram nus, sem trazer nada, tendo em vista que eram oriundos de 
um continente povoado de tribos selvagens e sanguinárias. Como não 
poderiam trazer nenhuma bagagem cultural e legado dos seus 
antepassados eles não podiam, consequentemente ter um passado 
criador de valor. 
 (MUNANGA, 2011) 

 

Assim, a grande maioria da população das Américas nesse período de 

dominação e exploração econômica dos negros, acreditava que os ancestrais das 

gerações escravizadas viviam como animais, onde o único bem que tinham a transmitir 

para seus descendentes seria a preservação da vida, pois as suas técnicas de produção 

de bens, ciência, arte e religião seriam pobres e sem progresso.  

No período pós-colonialista e pós-escravidão, a figura do africano e de seu 

respectivo continente continuou com seus aspectos negativos, lugar desolado pela 

doença e guerra, povos selvagens e incivilizados, pessoas inferiores e sem nenhuma 

importância para terem suas histórias contadas. Dentre dos produtos do colonialismo 

europeu podemos citar o racismo, que traz uma carga extremamente negativa, que 

associa o negro ao mal e a marginalidade, resultando em processos de exclusão, 

preconceito e esquecimento histórico.    
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De acordo com Gomes (2008), no Brasil em meados do inicio da primeira 

República, seus articuladores buscavam criar um identidade nacional homogênea, 

desprezando as pluralidades existentes no país, tendo como seu principal articulador 

Francisco Adolfo de Varnhagen, diplomata e historiador brasileiro, que segundo José 

Carlos Reis (1999) valorizava uma identidade nacional consolidada a partir do poder 

da família real portuguesa, era um defensor das elites brancas, procurando escrever 

uma história que exaltasse os grandes acontecimentos, herois e datas tidas como 

marcos importantes, a história dominada totalmente pela visão eurocêntrica e positivista 

fazendo com que os africanos e seus descendentes tivessem um papel meramente 

coadjuvante.   

Criou-se um ideário de construção de identidade nacional baseados nos moldes 

da cultura europeia e pautado em discursos de marginalidade e inferioridade em relação 

aos negros.  Segundo Munanga (2011) esses discursos teriam surgido principalmente 

a partir do mito da inferioridade racial baseados nas características físicas dos negros 

e da inferioridade cultural, desprovidos de um passado criador, onde estes seriam 

indivíduos intelectualmente diferentes dos brancos. Dentre os defensores desse 

pensamento podemos destacar Nina Rodrigues, pois para ele:  

 

Os negros africanos são o que são: nem melhores nem piores que os 
brancos: simplesmente eles pertencem a uma outra fase do 
desenvolvimento intelectual e moral. Essas populações infantis não 
puderam chegar a uma mentalidade muito adiantada e para esta 
lentidão de evolução tem havido causas complexas. Entre essas 
causas, umas podem ser procuradas na organização mesma das 
raças negríticas, as outras podem sê-lo na natureza do habitat onde 
essas raças estão confinadas. Entretanto, o que se pode garantir com 
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experiência adquirida, é que pretender impor a um povo negro a 
civilização européia é uma pura aberração (Rodrigues, 1957, p.114). 
 
 

Portanto, negavam ao africano suas memórias, resistências, reelaborações e 

contribuições para a cultura do país, sendo sempre retratados como pessoas passivas 

ao processo de escravidão e indivíduos marginalizados após esse período, contribuindo 

assim para o cenário de exclusão no qual eles foram inseridos e que ainda resiste até 

hoje.  

 

A MÍDIA E O MODELO TRADICIONAL DE ENSINO: AGENTES ATIVOS NO 

REFORÇO A IMAGENS ESTEREOTIPADAS  

Atualmente esses estereótipos construídos historicamente ainda persistem, 

como um ideal excludente observado também no ambiente escolar. Nota-se 

preconceitos e imagens estereotipadas através de gestos, toques, olhares e palavras 

lançadas não só pelos alunos, mas também por grande parte da cultura escolar, pois 

uma parte considerável deles estão cheios de visões equivocadas sobre a cultura negra, 

os africanos e os afrodescendentes. 

A escola como uma instituição encarregada de formar cidadãos críticos, atuantes 

e reflexivos é também o espaço que na grande maioria das vezes acaba reforçando 

determinados preconceitos, já que o ambiente escolar é composto de grande 

diversidade, e como qualquer outro lugar é marcado por hierarquizações, onde ainda 

há resistência em se discutir, principalmente a temática da cultura africana e afro 

brasileira. Esta resistência pode ser explicada através dos discursos disseminados por 
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uma parcela da sociedade durante muito tempo, pautados principalmente na ideia do 

darwinismo social, no qual “considera que os seres humanos são, por natureza, 

desiguais, ou seja, dotados de diversas aptidões inatas, algumas superiores, outras 

inferiores. (BOLSANELLO, 1996, p. 154). Portanto, pautados em um racismo 

“científico” justificaram assim a exclusão da História da África por longos períodos.  

Há algumas décadas atrás, quando se falava em África nas escolas, se 

costumava deter-se somente a assuntos como tráfico de negros, imperialismo, 

colonialismo e sua independência, ou seja, uma visão marxista da História da África. 

No entanto, sabemos que esse continente não se resume somente a fatos meramente 

políticos e sociais. Há uma multiculturalidade que merece ser trabalhada mais a fundo, 

suas diferentes etnias (bantos, zulu, benguela...), diferentes línguas (Tswana, Southern 

Sotho, Tsonga, Swazi or SiSwati, Venda...) e suas manifestações artísticas são de 

grande valia para se conhecer mais profundamente o cotidiano e a realidade desses 

povos. 

Infelizmente, ainda é possível notar uma negligencia no que diz respeito ao 

trabalho em sala de aula acerca das contribuições da cultura africana na cultura 

brasileira, que na grande maioria das vezes é visto como algo distante da realidade de 

nossos alunos.  Dessa forma, torna-se necessário associar a história da África com a 

do nosso país, trazendo para as aulas discussões e problematizações acerca das 

influências que a nossa cultura recebeu e como elas se fazem presentes até hoje, nas 

nossas danças, religiões, culinária e no cotidiano.  

Para Cecatto (2015) visando reverter esse quadro, as modificações começaram 

a ocorrer a partir de 1996 com a entrada em vigor da Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação (lei 9.394/1996), seguida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). 

Posteriormente, em 2003 foi sancionada pelo presidente da República a Lei Federal 

10.639/2003, de 9 de janeiro, que determinava a inclusão obrigatória, no currículo da 

rede de ensino, o estudo da “história africana e cultura afro-brasileira”. 

De acordo com a LDB (1996, p.25 e 26):  
 
 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela.  
Parágrafo 4º. O ensino de história do Brasil levará em conta as 
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo 
brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia. 

 

Portanto, a Lei 10.639/03 tem como objetivo incluir na História do Brasil as 

influências e contribuições dos três principais pilares da formação cultural do país: a 

indígena, africana e branca. Isso na teoria, por que na prática a realidade é um pouco 

diferente, pois segundo Oliva (2009, p.158) “Ainda existe uma distância oceânica a ser 

vencida entre o que está prescrito daquilo que de fato pode ser encontrado em grande 

parte de nossas escolas”.  

Em outras palavras, mesmo com a obrigatoriedade do Ensino de História da 

África e dos Afro-brasileiros no Brasil, isso não significou que esse tema esteja sendo 

trabalhado da maneira adequada, pois muitas são as escolas que ainda possuem 

dificuldades para trabalhar com esta temática. Esta dificuldade vai desde o despreparo 

do professor por função da sua formação acadêmica que pode não lhe ter possibilitado 
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o estudo da história da África, a influência da mídia com suas imagens estereotipadas 

sobre o continente e até mesmo os próprios silenciamentos que alguns livros didáticos 

trazem, por optarem por uma história positivista ou marxista que não oferece subsídios 

para uma abordagem mais diversificada.  

De acordo com Borges (2009), no tocante a postura do professor, que muitas 

vezes negligencia as minorias, pode ser explicada nas raízes da sua formação 

acadêmica, pois os cursos de graduação em sua maioria ainda não possuem ou 

possuíam uma disciplina específica e obrigatória voltada para o estudo do continente 

africano. Fato esse que contribuiu com um déficit de conhecimento por parte desse 

professor na referida área. E, por conseguinte, não sabendo a melhor maneira de 

trabalhar essa temática com seus alunos, recorre ao método tradicional de reproduzir 

os discursos que o livro didático traz, sem uma posição crítica ou reflexiva sobre tais 

discursos. Com a obrigatoriedade do ensino de história da África e dos afro-brasileiros 

na rede básica de ensino, um maior cuidado com a produção dos livros didáticos foi 

observado, pesquisas mais aprofundadas e relevantes sobre o continente foram feitas 

e as mudanças nos currículos começaram a aparecer.  

Moraes (2013) afirma que em um vasto número de livros didáticos distribuídos 

nas escolas, as influências eurocêntricas se fazem presentes, pois a história com 

tendência positiva, só concede espaço para os herois e acontecimentos entendidos 

como marcos da história nacional, dispositivo esse que acaba negando as diversidades 

e potencialidade dos africanos e os afro-brasileiros, onde sempre acabam sendo 

colocados à margem da sociedade.  
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Os livros didáticos, sobretudo os de história, ainda estão permeados 
por uma concepção positivista da historiografia brasileira, que primou 
pelo relato dos grandes fatos e feitos dos chamados “heróis 
nacionais”, geralmente brancos, escamoteando assim, a participação 
de outros segmentos sociais no processo histórico do país. 
(FERNANDES, 2005, p. 380). 

 

Dessa forma, o livro didático é limitado quando se refere a essa temática, 

trabalhando-os de maneira condensada e resumida, sempre vista a partir de um olhar 

externo. Como exemplo, temos o Egito que quase sempre é tratado como um país fora 

do continente africano, com escritos somente a partir de uma visão econômica e social, 

onde os aspectos geográficos e culturais são negligenciados.  

Portanto, um livro didático trabalhado sem nenhum tipo de criticidade e 

contextualização acaba por reforçar os estereótipos e ideias de marginalidade e 

inferiorização por parte dos alunos, pois: 

 

A partir das palavras e imagens – significantes - presentes nos livros, 
os próprios alunos irão construir suas representações e significados, 
ou somente absorveram as representações elaboradas pelos autores. 
(OLIVA, 2003, p. 442). 

 

Outro fator que reforça essa visão de inferioridade que se tem sobre a África, 

os africanos e os afro-brasileiros, são os meios midiáticos, que manipulam e influenciam 

milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente crianças e jovens. Filmes, 

reportagens, fotografias, gibis e músicas reforçam esses estereótipos, somente 

retratando a parte negativa do continente africano.  
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 E como são aceitas pela maioria da população como a única forma de se conter 

conhecimento, as informações transmitidas pelos mesmos são tidas como verdade 

absoluta, se disseminando de geração em geração. Dessa forma, a escola deve servir 

como ambiente de exploração de novas formas de conhecimento, trazendo para a 

realidade do aluno meios de se conhecer a história da África diferentes daquilo que é 

mostrado pela mídia e reproduzido pelo senso comum.   

 

 

BUSCA PELA MUDANÇA: UMA NOVA ABORDAGEM SOBRE A HISTÓRIA DA 

ÁFRICA E OS AFRO-BRASILEIROS 

Dado o exposto, se é necessário que haja uma mudança de atitude ao que diz 

respeito ao trabalho dessa temática nas escolas. Pois se almeja que os educandos 

possam enxergar as contribuições que nortearam toda construção histórica desses 

estereótipos, e que desenvolvam novos olhares que colaborem para a formação de um 

cidadão sensível e aberto a conviver com as diferenças.   

O que se deseja com o Ensino de História da África e dos Afro-brasileiros nas 

escolas é que o professor possa introduzir essa temática ao longo do conteúdo 

programático que o sistema da escola exige, trazendo um novo olhar sobre os negros 

e os afro-brasileiros. Fugir de uma história única, mostrando os diferentes vieses, e 

que os africanos não são seres passivos e alheios a todo esse processo, mas sim 

agentes ativos na construção histórica.  

Se faz necessário trazer para os alunos pontos importantes sobre a história 

africana tais como as suas formas de resistência e suas contribuições na nossa história 
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que se fazem presentes até hoje. Mostrar que além de Zumbi dos Palmares, outros 

grandes nomes existiram e contribuíram diretamente nas nossas práticas culturais, tais 

como Machado de Assis, Milton Santos, Luiz Gama e Lima Barreto. Nomes esses que 

são apresentados através de um projeto educativo de valorização da cultura afro-

brasileira, intitulado A Cor da Cultura 

 

O projeto prevê uma série de ações culturais e educativas com foco 
na produção e veiculação de programas sobre o histórico de 
contribuição da população negra à sociedade brasileira. Esta 
produção, transformada em material didático, aplicado e distribuído às 
escolas públicas, deverá ampliar o conhecimento e a compreensão 
sobre a história dos afrodescendentes e histórica da África e, assim, 
contribuir para os objetivos previstos na Lei 10.639 – que trata 
especificamente sobre este assunto – venham a ser satisfeitos. 
(SANT’ANNA, 2005, P.7) 

 

Esse projeto trata-se de um grande aliado para os professores no ensino de 

história da África, um material didático riquíssimo e de fácil acesso que possibilita ao 

docente e aos seus discentes o conhecimento de grandes personalidades afro-

brasileiras que contribuíram de diversas maneiras para a constituição da cultura 

brasileira e que até um certo tempo foram esquecidos pela História tradicional.  

Ao quebrar a imagem produzida do negro como passivo e apresentá-lo como 

um indivíduo ativo na construção histórica, os alunos entrarão em contato com uma 

outra visão sobre eles, e até mesmo sobre a história brasileira, além de possibilitar aos 

alunos afro-brasileiros formas de representatividade na qual eles possam se identificar.  

O papel do professor se torna extremamente importante, pois ele é o responsável 

por trazer para a sala de aula essas novas formas de representações, mostrando a 
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seus educandos que conhecer e respeitar determinada cultura é um passo importante 

para a promoção da igualdade, pois: 

 

Somente o conhecimento da história da África e do negro poderá 
contribuir para se desfazer os preconceitos e estereótipos ligados ao 
segmento afro-brasileiro, além de contribuir para o resgate da auto-
estima de milhares de crianças e jovens que se vêem marginalizados 
por uma escola de padrões eurocêntricos, que nega a pluralidade 
étnico-cultural de nossa formação. (FERNANDES, 2005, p. 382). 

 

É imprescindível que os docentes não se acomodem e estejam sempre atentos 

as novidades que se fazem necessárias para uma melhor formação dos seus alunos. 

Um professor que já se formou há tempos deve se interessar por uma formação 

continuada, ou seja, deve estar sempre pronto para se adequar as novidades, pois 

muitos são os artigos, livros, minicursos oferecidos, e cursos de especializações que 

falam sobre como abordar esse tema em sala de aula. Um exemplo próximo da nossa 

realidade trata-se do curso de especialização em História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi criado em 2013 

para subsidiar os professores da educação básica. 

 

O principal objetivo do curso é a formação de professores de educação 
básica no sentido de contribuir com a implementação das Leis 
10.639/2003 e 11.645/2008 que tornaram obrigatório o Ensino de 
História e Cultura Africana, Afro-brasileira e Indígena nas escolas de 
educação básica, bem como o Parecer do CNE/CP 03/2004, que 
aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana. Esta não é uma questão de legalismo, mas de 
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reconhecimento do avanço representado pela legislação referente à 
temática étnico racial. Ao considerarmos, como já alertava o 
historiador britânico E. P. Thompson (1987), que a lei não é apenas 
um mecanismo de poder e controle imposto “de cima”, mas um meio 
de conflitos e expressão das lutas sociais, fica fácil perceber o quanto 
o avanço representado pela atual legislação é fruto das lutas históricas 
de homens e mulheres negros e indígenas em nossa sociedade. 
(ANDRADE, 2014) 

 

Percebemos com isso que já existem inúmeras contribuições para preencher as 

lacunas existentes na formação acadêmica dos professores no que diz respeito ao 

ensino de história da África, porém o mais importante disso tudo está no interesse do 

docente em procurar esses subsídios. A partir do conhecimento mais aprofundado 

acerca desse assunto o professor como sujeito responsável pela exposição e 

problematização dos conteúdos, deverá primeiro procurar desconstruir em si próprio os 

preconceitos que possui sobre esse tema, para depois passar a tentar construir nos 

alunos outro olhar sobre a África e os afro-brasileiros.  

Segundo Cecatto (2015) o papel do professor, principalmente da disciplina de 

história, é de investigar, contextualizar e problematizar os fatos analisados. Deve-se 

trazer para sala de aula novos meios de escrever e ensinar História, fazendo uso de 

múltiplos discursos, memórias e identidades, trazendo à tona os sujeitos antes 

relegados. Valorizando as reelaborações de suas práticas culturais e suas contribuições 

na cultura brasileira, aproximando assim esses discentes de uma realidade e cultura, 

antes tida como algo inimaginável e distante. Criando nestes, vínculos de pertencimento 

e proximidade com a cultura africana e afro descente.  



 

 
284 

 

 O professor deve se preocupar em deixar claro, que há muita História na África 

antes do século XVII, e que o continente possui uma grande diversidade que merece 

ser vista com outro olhar. Assim, o grande intuito dessa educação étnico-racial é 

mostrar que o africano e o afro-brasileiro fazem parte da formação da identidade 

brasileira. 

 

CONCLUSÃO 

Em virtude dos fatos mencionados, chegamos à conclusão que os estereótipos 

construídos ao longo do tempo sobre a África e os afro-brasileiros, são até os dias 

atuais reforçados principalmente por meios midiáticos e no âmbito escolar, pelo ensino 

tradicional e por alguns livros didáticos com teor eurocêntrico e positivista, que acaba 

gerando resistências, a falta do conhecimento do outro, e reforçando preconceitos nos 

alunos sobre essa temática.   

Partindo do pressuposto que a escola tem o dever de contribuir na formação de 

bons cidadãos, responsáveis pelas suas ações e conhecedores da diversidade cultural 

do seu país, se fez necessária uma mudança de abordagem. Esta deve propor e 

mostrar ao aluno a diversidade cultural africana, desconstruir estereótipos, problematizar 

e trazer novos meios de ensino-aprendizagem, pois só assim pode-se desenvolver no 

aluno uma postura antirracista e de respeito à diversidade. Criando nesse individuo 

valores que contribuam para torná-lo um cidadão sensível, empático e consciente. 

Sabendo que para se ter uma sociedade minimamente igualitária, esta deve estar 

baseada acima de tudo, no respeito.  
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Portanto, é quebrando esses estereótipos e paradigmas e aproximando o tema 

estudado à realidade do aluno, que o sentimento de pertencimento – da cultura negra-

, ao que antes era algo tido como distante, surgirá. Criando assim laços e valores de 

pertencimento, respeito às diversidades culturais e ao seu próximo, contribuindo assim 

para a formação de um individuo sensível ao ambiente e as pessoas que o rodeiam.  
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DISPUTAS EM TORNO DA CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA DISCIPLINAR DA 
"MODERNA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA": A ANPUH E A RBH COMO 
ESPAÇOS DE ENFRENTAMENTO (1980-2011) 
 

Wagner Geminiano dos Santos249 
 

No livro a “Historiografia Brasileira em Debate”, uma coletânea de textos 

publicado em 2002, a sua organizadora, Eni de Mesquita Samara, procurava fazer um 

balanço da produção historiográfica brasileira dos anos anteriores, em especial os anos 

1980 e 1990, publicada e circulada pela Revista Brasileira de História e apontava que 

ao longo destes anos, cerca de 20 % dos trabalhos publicados na RBH eram de cunho 

                                                           
249 Discente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco – 

PPGH/UFPE, bolsista CAPES. E-mail: wagnerbarauna@yahoo.com.br  
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historiográfico (SAMARA, 2002). No entanto, praticamente nenhum deles tem uma 

preocupação clara em discutir ou em pensar o que era, como era praticada ou como 

poderia ser feita a história da historiografia no país. Além disso não há uma maior 

preocupação teórico-metodológica e epistemológica nestes artigos em estabelecer uma 

crítica historiográfica mais contundente acerca do que se produzia ou produziu no país 

até aquele momento, seja como balanço, seja como crítica historiográfica propriamente 

dita. Jurandir Malerba ao fazer a avaliação de alguns destes trabalhos publicados, 

sobretudo, no final dos anos 1980 e ao longo dos anos 1990 vai afirmar que: 

 

Parece patente ainda o caráter extremamente isolado e 
provinciano de nossa crítica historiográfica, que reluta ousar 
balanços mais amplos que incluam todos os centros do país. 
Isso talvez se deva, em boa medida, primeiramente ao caráter 
extremamente incipiente dessa prática no Brasil. Enquanto em 
outros países, como os Estados Unidos, a crítica historiográfica 
é um ramo consolidado da atividade dos historiadores 
profissionais, aqui parece que escrever uma resenha ou um 
ensaio bibliográfico é tido como atividade menor. 
Talvez pela própria fragilidade dos estudos historiográficos no 
Brasil, falta uma discussão conceitual mais consequente em 
torno do tema. Não é possível cada um entender por 
historiografia aquilo que bem lhe aprouver. (MALERBA, 2002, 
p. 199.) 

 

Esta fragilidade e indefinição acerca das discussões em torno da história da 

história são patentes nas páginas da RBH. Fazer a história da historiografia brasileira 

não se constituiu, em nenhum momento, ao longo das décadas de 1980 e 1990 uma 

questão central para os autores e historiadores que publicaram nas páginas da Revista 
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Brasileira de História. Isto ocorre, em grande medida, pelo fato de que a RBH e a 

ANPUH ao longo deste período se colocaram como representantes diretos dos 

principais centros de produção historiográfica do país, notadamente a USP e a 

UNICAMP, se constituindo, desta maneira como principal espaço de circulação e 

disseminação do saber histórico aí produzido. A RBH se assume, assim, como a própria 

representação da historiografia brasileira. A Revista e seus editores a disporão como 

um elemento fundamental na construção deste campo no país, o que faz com que deem 

pouquíssimo ou nenhum espaço para reflexões e ou discussões que buscassem 

historicizar a própria história da história no país. Uma vez que isto significaria colocar 

em questão a própria posição da ANPUH e de sua revista para a construção deste 

campo no Brasil. Significava desenovelar todas as relações sociais, políticas e 

institucionais que possibilitavam a Revista ser o que ela era nos finais dos anos 1990. 

Significava desnudar como a construção da historiografia brasileira pós 

institucionalização das pós-graduações após a década de 1970 se deu seguindo 

procedimentos pouco ortodoxos, científicos e/ou epistemológicos. E este não parecia 

ser o interesse político e institucional daqueles que editoraram a revista ou estiveram à 

frente da ANPUH ao longo destas duas décadas. Não havia o interesse de questionar 

esta construção, mas de justificá-la, de reforçá-la, de legitimá-la com a colaboração 

dos escritos publicados em mais um espaço institucional movido e colocado a serviço 

da construção do campo do saber histórico no país.  

E o projeto político e institucional que a RBH encampa para definir, ou 

melhor, para ajudar a construir a imagem da historiografia brasileira é um projeto 

eminentemente paulista. É a historiografia produzida nas instituições de São Paulo, são 
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os professores e historiadores a elas ligados, são os seus estudantes de graduação e, 

sobretudo, de pós-graduação liderados por uma gama bem particular de mestres e 

orientadores que foram os responsáveis por definir, nas páginas da RBH, os caminhos 

que deveriam ser trilhados por aquilo que eles chamavam de historiografia brasileira. A 

historiografia e os historiadores, notadamente àquela e aqueles ligados a USP e a 

UNICAMP, serão vistos e ditos como nacionais, enquanto outros de outras instituições 

e espaços do país vão receber a pecha de regionais, de historiadores paroquiais, 

localistas. A ANPUH e a RBH como instituições com forte representação paulista ou 

como expressão da historiografia aí forjada e produzida podem ser apontadas ainda 

como um desdobramento político e institucional dos acontecimentos que levaram à 

criação e a formação da USP em 1934. Ou ao menos é a esta tradição de 

acontecimentos ou a esta origem que quer fazer remeter determinados discursos, 

posicionamentos e presenças institucionais tanto na ANPUH quanto na RBH. 

No discurso fundador da RBH Alice Canabrava procurava estabelecer esta 

continuidade, construir esta origem e estabelecer esta tradição ao afirmar: 

 

A mensagem dos docentes de História formados pelas 
Faculdades de Filosofia, significou a renovação do pensamento 
histórico brasileiro tradicional. Famosos mestres franceses foram 
chamados a colaborar e deram uma contribuição fundamental. 
Sua influência revigora-se continuamente com o fluxo, não 
interrompido no presente, de licenciados para as universidades 
francesas e a atualização sempre viva quanto as novas 
correntes que enriquecem o pensamento histórico. 
Metodologicamente tem sido este o crédito maior para o 
desenvolvimento da moderna historiografia brasileira, e viria a 
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se refletir nos trabalhos da Associação. Qualificando-a com 
moderna, queremos significar sua distinção com referência a 
outras correntes do pensamento histórico brasileiro. A História é 
compreendida no centro das Ciências do Homem e cada uma 
das suas qualificações, no universo da História Geral. Destarte, 
ao desenvolver-se a nossa entidade, tornaram-se claro os 
vínculos que a ligavam ao movimento intelectual que se 
expressa, desde 1929, nas páginas dos Annales. 
(CANABRAVA, 1981, p.04) 

 

Com este discurso Canabrava não só vincula a historiografia produzida pela 

ANPUH à tradição daqueles que para ela são os pais fundadores da “moderna 

historiografia brasileira”, que seriam os historiadores franceses que para aqui vieram na 

década de 1930, nas famosas missões francesas que fundaram a USP em 1934, mas 

também a Universidade do Brasil – UB em 1935, posteriormente tornada Universidade 

do Distrito Federal – UDF em 1939. Muito embora no conjunto do discurso fundador de 

Canabrava transpareça muito claramente apenas o destaque às missões francesas em 

São Paulo, da qual a autora foi um dos primeiros quadros formados posteriormente 

àquele que seria o triunvirato do sistema de cátedras da USP: Eurípedes Simões de 

Paula, Astrogildo R. de Mello e Eduardo D’Oliveira França. Canabrava junto com Olga 

Pantaleão formaria o quadro mais destacado dos historiadores formados pelas primeiras 

missões francesas em São Paulo, em especial pela presença e orientação de Fernand 

Braudel e seu sucessor, Jean Gagé, muito embora aquele ainda não fosse o Braudel 

da 2º Geração dos Annales, mas, apenas, um historiador em início de carreira recrutado 

para contribuir com a instalação de um “protetorado intelectual francês de ultramar” que 

resguardasse e replicasse a influência intelectual francesa nestas plagas. 
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(RODRIGUES, 2014., FERREIRA, 2013).  

Além de estabelecer claramente esta relação, Canabrava procura relacionar 

a moderna historiografia brasileira do ponto de vista teórico e metodológico ao 

“movimento intelectual que se expressa, desde 1929, nas páginas dos Annales”. E ao 

fazer isso, retrospectivamente, em 1981, ano de criação de uma outra Revista, a RBH, 

ligada a principal associação de historiadores do país, a ANPUH, da qual ela era a 

presidente naquele momento, se configura num gesto simbólico de constituição de 

pertencimentos políticos e institucionais, não só para ela, mas, sobretudo, para a 

Associação e para a Revista recém-criada. Desta forma, Canabrava dava-lhe, de uma 

só vez, uma memória histórica e a filiava a uma tradição intelectual e historiográfica que 

segundo alguns historiadores, como Lynn Hunt, havia provocado uma “revolução” na 

historiografia mundial ao longo do século XX, ao se assumir como a vanguarda da 

renovação historiográfica no ocidente. Parece ser justamente a estes mesmos 

significados e simbolismo que Canabrava quer remeter tanto a ANPUH quanto a RBH. 

A construção desta tradição e das relações institucionais e políticas daí derivadas vão 

se fazer presentes de forma avassaladora nas páginas da RBH, sobretudo na 

constituição das redes intelectuais que irão ser hegemônicas nas publicações e 

definição dos temas, objetos, abordagens e perspectivas que irão ser publicadas e 

circuladas na revista. 

Na construção da hegemonia destas redes na ANPUH e na RBH um 

primeiro movimento que ficou claramente observado quando fiz a genealogia das 

orientações daqueles que publicaram na Revista é a exclusão da influência das missões 

francesas que se deslocaram para o Rio de Janeiro e que ajudaram a criar a UB, depois 



 

 
294 

 

UDF e, posteriormente, a Faculdade Nacional de Filosofia – FNFi. Praticamente não há 

nenhum historiador que tenha publicado na Revista que faça parte daquela tradição 

ligada às missões que se dirigiram para o Rio de Janeiro, que como vai dizer Marieta 

de Moraes Ferreira era composta de historiadores franceses muito mais velhos e muito 

mais renomados, a exemplo de Henri Hausser, do que os que seguiram para São Paulo. 

Além de que o curso de História implantado no Rio contava com nomes como Sergio 

Buarque de Holanda e Gilberto Freyre em seus quadros fundadores, quando estes já 

haviam publicado suas principais obras, respectivamente, “Raízes do Brasil” e “Casa 

Grande & Senzala”. Este é um elemento fundamental na construção política e 

institucional da RBH: a marginalização da “tradição” historiográfica produzida no Rio de 

Janeiro. Voltaremos a este ponto um pouco mais adiante. Um outro movimento é que 

dentro da própria tradição paulista derivada das missões francesas na USP, os 

historiadores ligados a ANPUH e a RBH, sobretudo após a morte de Eurípedes Simões 

de Paula em 1979, farão suas escolhas e construirão suas redes a partir de 

determinados troncos intelectuais comuns. Neste processo, Eurípedes Simões de Paula 

que havia comandado com mãos de ferro a ANPUH, que detinha o controle editorial da 

Revista de História da USP e dos Anais da Associação e que foi o principal nome do 

sistema de cátedras da USP até a sua morte, vai ser silenciado não só pelo fato de 

sua morte física, mas, sobretudo, por sua morte simbólica e intelectual promovida não 

só pela ANPUH, mas também nas páginas da RBH. A associação e a Revista matam 

duplamente Simões de Paula, à medida que depois de sua morte nenhum dos 

presidentes, membros da diretoria da Associação, editores da Revista e das centenas 

de historiadores que publicaram na RBH têm qualquer tipo de relação com as redes 



 

 
295 

 

intelectuais que ele havia construído em vida. Simplesmente não há nenhum orientando 

seu publicando na revista, assim como não há nenhum editor da revista ou presidente 

da ANPUH que se possa estabelecer qualquer relação direta ou indireta com as redes 

políticas e intelectuais que orbitavam em torno dele.  

Diferentemente do que vai ocorrer com os outros dois membros do 

triunvirato de catedráticos uspianos: Eduardo D’Oliveira França e Astrogildo R. Mello, 

em especial o primeiro. Seus orientandos e as redes intelectuais formadas pelos 

mesmos irão hegemonizar a ANPUH e a RBH ao longo das décadas de 1980 e 1990. 

Dos orientandos de Eduardo D’Oliveira França temos nomes como: José Jobson de 

Arruda, Arnaldo Daraya Contier, Ana Maria Martinez Corrêa, Manoel Nunes Dias250, 

Maria de Loudes Mônaco Janotti, Carlos Guilherme Santos Serôa Mota251, Fernando 

Antônio Novais252, Sônia A. Siqueira e Arno Wehling, todos eles com suas teses 

defendidas antes de 1973 ainda no chamado sistema antigo em que estavam vinculados 

às cadeiras dos catedráticos ou a temáticas mais gerais. (MESGRAVIS, 1983). Os 

                                                           
250 Manoel Nunes Dias orientará nomes como Hector Hernán Bruit, Maria Regina da Cunha Rodrigues 

Simões de Paula e José Ribeiro Júnior. 
251 Carlos Guilherme Mota é um caso emblemático, uma vez que boa parte de seus orientandos vão 

migrar da USP para formar o programa de pós-graduação da Unicamp num movimento claramente 
articulado e pensado em termos políticos, institucionais e culturais como pudemos observar nas várias 
falas de Edgard De Decca, um dos mais destacados de seus orientandos. Foram seus orientandos: 
Maria Stella Martins Bresciani, Maria Helena Rolim Capelato, Edgard Salvadori de Decca, Ademir 
Gebara, Adalberto Marson, Isabel Andrade Marson e Maria Lígia Coelho Prado. Com exceção de 
Capelato e Prado, todos os outros foram professores do PPGH da UNICAMP. 

252 Fernando Novais foi orientador de historiadores como Silvia H. Lara e Laura de Mello e Souza, dois 
nomes que ganharão destaque na produção historiográfica brasileira dos anos 1980 e 1990 por 
renovarem campos específicos deste saber no país. A primeira por contribuir para a renovação da 
historiografia da escravidão e a segunda por ser uma das introdutoras da chamada história das 
mentalidades ou do imaginário no Brasil a partir da sua tese transformada em livro “O diabo na terra 
de Santa Cruz”. 
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historiadores acima e suas redes intelectuais hegemonizarão àquelas duas instituições 

ao lado dos orientandos de Astrogildo R. Mello, em especial os ligados a rede intelectual 

que se organiza em torno de Myriam Ellis que orientará dentre outros historiadores 

Nanci Leonzo, Edgar Carone, Laima Mesgravis e Anita Novinsky. Além das redes 

intelectuais formadas em torno dos nomes de Astrogildo Mello e Myriam Ellis, dois 

catedráticos da “geração de formadores”, (CAPELATO, GLEZER, FERLINI, 1994) há 

com a entrada de Sérgio Buarque de Holanda na USP em 1958 a formação de uma 

consistente rede intelectual em torno de seu nome, que se estenderá também até os 

anos 1980 e 1990 nas páginas da RBH, com uma presença marcante dos orientandos 

de seus orientandos e até mesmo destes publicando na Revista e participando das 

diretorias da ANPUH. Holanda foi o responsável pela orientação de historiadores como: 

Maria Odila Leite Dias253, Boris Fausto, Maria Thereza Shörer Petrone254, Suely Robles 

Reis de Queiroz e José Sebastião Witter255. 

Estas redes intelectuais não vão hegemonizar a ANPUH e a RBH à toa. 

Elas vão expressar no interior destas duas instituições o mesmo projeto que as missões 

francesas buscaram dar com a criação e formação da USP em 1934, que era 

                                                           
253 Maria Odila Leite Dias orientará também historiadores que se tornaram nomes emblemáticos da 

chamada renovação historiográfica brasileira dos anos 1980 a exemplo de Alcir Lenharo e Nicolau 
Sevcenko. 

254 A rede intelectual que se formou em torno de Maria Thereza Shörer Petrone é bastante extensa e 
comporta historiadores que fizeram escola na construção de redes intelectuais dentro da ANPUH e da 
RBH, definindo campos e referências como já apontado aqui, são eles: Janaina Passos Amado, Maria 
Antonieta Martinez Antonacci, Esmeralda Luiz Blanco, Ida Lewkowicz, Eni de Mesquita Samara, 
Augustin Wernet, Ernesta Zamboni. 

255 José Sebastião Witter orientará nomes como: Ismênia de Lima Martins, Vitor Vicent Valla, Maria 
Clementina Pereira da Cunha, Janice Teodoro da Silva, Rosa Maria Godoy Silveira e Ítalo Arnaldo 
Tronca. 
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compensar a derrota de São Paulo em 1932 a partir da construção de seu pioneirismo 

e hegemonia no campo cultural e intelectual. Fazer da historiografia produzida em São 

Paulo a historiografia do Brasil têm um sentido político muito claro: dar a centralidade 

ao estado e as suas instituições de definirem o que é e como deve ser feita, produzida 

e validada a historiografia brasileira. E em nenhum outro espaço, ao menos ao longo 

das décadas de 1980 e 1990, essa premissa foi tão inconteste quanto nas páginas da 

RBH. Nesta a historiografia brasileira passa inexoravelmente por São Paulo. São Paulo 

é seu grande centro catalisador, irradiador e difusor. O estado e suas instituições, 

notadamente a USP e a UNICAMP, seriam as locomotivas da moderna historiografia 

brasileira. Para Capelato, Ferline e Glezer a moderna historiografia brasileira nasceu 

com a criação da Faculdade de Filosofia na USP. Mesmo discurso encampado por Alice 

Canabrava no texto de fundação da RBH em 1981 e reverberado por Laima Mesgravis 

em 1983, em texto publicado também na RBH, sobre a pós-graduação da USP. 

(CAPELATO, GLEZER, FERLINE, 1994), (CANABRAVA, 1981), (MESGRAVIS, 1983). 

Por isto da centralidade das redes intelectuais movimentadas em torno de nomes como 

Eduardo D’Oliveira França, desde o início colocado como o principal continuador do 

legado de Braudel e dos Annales e da renovação provocada por estes dentro da 

historiografia uspiana e, portanto, brasileira. Isto explica e muito a centralidade que a 

rede intelectual que se forja a partir de seu nome vai ter na ANPUH e na RBH. Mais 

da metade daqueles que publicaram e participaram de editorias da RBH ou das 

diretorias da ANPUH tem relações diretas ou indiretas com a rede intelectual que orbita 

em torno do nome de Eduardo D’Oliveira França. As redes que giram em torno de 

Sergio Buarque de Holanda e Astrogildo Melo são responsáveis por quase todos os 
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demais autores que ai publicaram, ficando uma minoria de autores e historiadores 

marginalizados e silenciados pela construção desta hegemonia que define lugares, 

tradições e se funda, sobretudo, inspirada numa tradição historiográfica francesa 

orientada pela suposta hegemonia da influência dos Annales, o que se explicita 

claramente no texto apologético de Capelato, Glezer e Ferline sobre a “Escola Uspiana 

de História” e na divisão que elas fazem, desta suposta escola, em três gerações, bem 

aos moldes da divisão comumente estabelecida para se estudar a escola dos Annales. 

(CAPELATO, GLEZER, FERLINI, 1994.), (MALERBA, 2002.). 

Dentro deste contexto a formação do programa de pós-graduação em 

História da UNICAMP à primeira vista poderia parecer um ponto fora da curva ao longo 

dos anos 1980 e 1990. Contudo, não é. A ruptura ensaiada com a tradição uspiana 

pelos unicampistas, que passam a se apresentar como a vanguarda da renovação 

historiográfica brasileira (RAMOS, 2015), (ALBUQUERQUE JR., 2006), (REGO e 

MORAES, 2002) se dará muito mais no sentido de uma abertura de espaço político e 

institucional dentro dos mesmos marcos de centralidade política e cultural das 

instituições paulistas sobre a historiografia nacional do que propriamente uma ruptura 

com este projeto maior. Se a USP era a Sorbonne brasileira, a Unicamp procurava se 

apresentar como uma nova Estrasburgo. Se os historiadores uspianos construíam seu 

poder sob as bases do stablishment e da tradição e relações institucionais com os 

Annales, os unicampistas vão fazer a devida crítica a esta centralidade e vão adotar 

uma outra tradição, a da social history inglesa, ou mais propriamente da “história vista 

de baixo” aos moldes praticados por E. P. Thompson, assim como os insigths advindos 

do pensamento e obra de Michel Foucault, em especial uma apropriação de conteúdo 
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de sua obra que legitimasse a tomada de posição política renovadora encampada pelos 

unicampistas (RAMOS, 2015). Esta crítica a centralidade dos Annales na construção 

da historiografia brasileira vai ser feita de forma enfática por Edgard de Decca, 

procurando marcar o distanciamento dos unicampistas desta tradição nos seguintes 

termos: 

 

Nesse sentido, a microhistória despontou também como um 
caminho importante nesse campo, pois nelas aparecem as 
franjas das instituições e é no cotidiano que a norma e o desvio 
operam com as negociações, as resistências e as 
descontinuidades. Então, não vejo nos Annales os ventos novos, 
e sim na microhistória italiana, na historiografia inglesa e em 
Michel Foucault. Na verdade Foucault é quem acaba 
revalorizando os Annales, com a problemática das 
descontinuidades e das rupturas pelas margens. Ele aponta 
para os prisioneiros, para aqueles que estão no silêncio das 
fábricas, dos hospitais, das escolas, dos hospícios, da família, 
justamente onde não existem ou não podem existir ações 
coletivas, a não ser esporádicas. Existem apenas atitudes de 
sujeitos, que se constituem como tal, negociando, desviando, 
resistindo etc. Por isso, nós não podemos ficar pagando tributo 
aos Annales. Parece que tudo nasce e tudo termina nos 
Annales. Nós na Unicamp tratamos de todos esses “novos 
objetos” e das “novas abordagens” com pouquíssima influência 
dos Annales. (MORAES e REGO, 2002, p. 280)  

 

Decca se utiliza muito claramente de argumentos de ordem teórica e 

epistemológica para marcar uma distância política e institucional em relação a USP. E 

faz isto tecendo críticas duras a centralidade dada aos Annales. Criticar os Annales era 
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criticar politicamente a postura historiográfica assumida pela “escola uspiana de 

História”. E, acima de tudo, abrir espaço para o próprio programa da UNICAMP dentro 

do projeto político institucional de construção da “moderna historiografia brasileira” ao 

longo das décadas de 1980 e 1990. Dentro deste projeto os unicampistas não queriam 

tirar ou questionar a centralidade paulista ou estabelecer uma discussão acerca do que 

era esta própria produção, mas, a partir do deslocamento teórico e epistemológico de 

uma determinada tradição para vários outros enfoques se queria permitir o alargamento 

das fronteiras do campo disciplinar para o enquadramento de novos sujeitos 

historiadores e das redes intelectuais que eles estavam montando, já distantes dos 

enredos originários na USP, mas, sem deixar de ser decorrente deles, uma vez que a 

grande maioria dos professores que compõe o programa da Unicamp são oriundos do 

mesmo tronco comum que remete a Eduardo D’Oliveira França, Sergio Buarque de 

Holanda e Astrogildo R. Mello. Portanto, é uma ruptura apenas aparente, num plano 

teórico e institucional, mas que preserva as mesmas bases políticas de fundo. É a 

construção da polêmica entre pares para se conseguir a visibilidade necessária para se 

assumir um lugar de destaque pelo confronto com o estabelecido, neste caso a USP e 

os Annales. Num momento em que nem na USP os Annales e seus novos objetos, 

novos problemas e novas abordagens eram mais hegemônicos, se é que algum dia o 

foram. (MALERBA, 2002) 

Contudo, a crítica mais dura feita a esta centralidade e suposta 

homogeneidade da tradição dos Annales na historiografia brasileira será feita justamente 

por um dos principais representantes da historiografia do Rio de Janeiro, Francisco 

Falcon, que também não deixava de ser uma crítica radical ao projeto político, 
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institucional e intelectual paulista centrados na USP e na UNICAMP e na sua conquista 

dos espaços institucionais de formação, regramento e validação da historiografia 

brasileira. Em artigo publicado em 1994, na Revista da Faculdade de Letras do Porto 

– Portugal, sob o título “Historiografia Contemporânea: balanço e perspectivas”, Falcon 

vai colocar esta questão da seguinte maneira: 

 

De facto, muitos dentre nós se tornaram um tanto ou quanto 
impermeáveis à idéia mesma de diversidade historiográfica, não 
sendo exatamente casos excepcionais os daqueles que 
acreditam mui ingenuamente que tudo aquilo que existe ou pode 
existir de importante, válido e, acima de tudo, “novo”, em termos 
de trabalho historiador, se contém necessariamente na produção 
historiográfica francesa que descende dos “Annales” e se 
apresenta na atualidade sob o rótulo de “Nouvelle Historie”. 
Como esta é realmente a crença dominante entre nós, nada 
mais lógico, talvez, do que concluir que, se assim é no Brasil, o 
mesmo deve, com certeza, ocorrer em outros países, ou na 
historiografia contemporânea como um todo. 
Chamaremos então de unitária a esta visão que tem como 
axioma a existência de um modelo único para caracterizar o 
trabalho do historiador – o “fazer História” – na época atual. 
Estamos assim em face de um modelo supostamente 
hegemônico, ou mesmo único, que constituiria a concepção mais 
autenticamente moderna da “escrita da História”. 
Reconhecer a diversidade/pluralidade da produção 
historiográfica contemporânea exige, antes de mais nada, que 
tomemos nossas próprias distâncias em relação aos apóstolos 
da unidade, inclusive quanto a maneira desses apóstolos 
conceberem, também eles, a diversidade. De fato, estes 
paladinos da unidade do fazer historiador afirmam sempre a 
diversidade, por eles concebida em termos de pluralidade de 
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objetos, de abordagens e problemas. Mas não é evidentemente 
este tipo de diversidade que estamos a cogitar aqui. 
Precisamos superar os lugares-comuns já sacralizados por 
certa tradição a fim de que seja possível redescobrir a 
verdadeira pluralidade dos universos historiográficos, isto é, a 
existência/presença de “fazeres historiográficos” diferentes, 
distintos, no todo ou em parte, do fazer consagrado por aquela 
tradição uniformizante. (FALCON, 1994, pp. 355-356)  

 

Desta forma, Falcon não só colocava em questão a suposta hegemonia da 

historiografia dos Annales para a constituição da moderna historiografia brasileira, como 

se ela fosse a única tradição a produzir ou subsidiar uma produção nestes termos, mas, 

também, acusava os apóstolos, os paladinos da unidade que só conseguem conceber 

a diversidade apenas em termos de objetos, abordagens e problemas. Apesar de, neste 

texto, não nomear quem seriam estes paladinos e apóstolos da unidade, a crítica de 

Falcon é, a nosso ver, direcionada a historiografia paulista, em especial aos uspianos. 

É, sobretudo, uma resposta as tentativas de mitologização da “escola uspiana” 

promovida em especial pelo texto já citado de Capelato, Glezer e Ferline publicado 

também em 1994 na Revista Estudos Avançados. O texto de Falcon procura ser um 

libelo contra o tipo de discurso triunfalista e unitário predominante na memória disciplinar 

construída pela historiografia paulista, em especial a produzida na USP. Uma tomada 

de posição contra esta mitologização com claras finalidades políticas e institucionais e 

que acabavam silenciando, na visão de Falcon, a verdadeira diversidade/pluralidade da 

produção historiográfica brasileira. Uma diversidade/pluralidade que não se resumia 

apenas a novos objetos, abordagens e problemas, mas, sobretudo, a diversas formas 

de escrita da história, de trabalho do historiador, de procedimentos teórico e 
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metodológicos. Com isso, Falcon recolocava a discussão a partir de uma outra ótica, a 

da forma, deslocava a discussão do nível do conteúdo para o polo da forma, do fazer, 

para se perguntar e se questionar sobre a escrita da história no país. Para indagar 

justamente sobre quais bases, regras e procedimentos este saber vinha sendo forjado 

no Brasil. Falcon vai ser um dos primeiros historiadores do país a se colocar esta 

questão e a estendê-la aos demais historiadores brasileiros, fazendo uma crítica radical 

àquela historiografia e aos historiadores a quem ele nomeia de unitaristas. Em entrevista 

concedida às historiadoras Marcia de Almeida Gonçalves e Rebeca Gontijo no ano de 

2011 e publicada na Revista de História da Historiografia sob o título “Sobre história, 

historiografia e historiadores: entrevista com Francisco José Calazans Falcon” este vai 

nomear com mais clareza a quem nomeia de paladinos do unitarismo e explicitar as 

tensões, querelas e disputas existentes entre os historiadores ligados às instituições 

cariocas e às paulistas, notadamente a USP: 

 

É natural, portanto, que hoje alguns docentes da UFF estejam 
interessados em pesquisar autores e ideias anteriores a 1930. 
O pessoal da UFF sempre teve as suas querelas com a USP, 
contra aquele lugar-comum – e eu mesmo aderi a ele – de 
achar que a historiografia moderna no Brasil começa com Caio 
Prado, Sergio Buarque. Fizeram uma mudança: jogaram 
Gilberto Freyre para escanteio e puseram Antonio Cândido. 
Trata-se de demonstrar que essa ruptura precisa ser 
relativizada. Se andarem para trás vão encontrar o velho 
Capistrano e toda uma série de autores que, nos anos 1920, 
questionaram os problemas do Brasil, inclusive com muita 
discussão no âmbito educacional. Uma discussão pedagógica 
muito grande. E eu me lembrei que, anos atrás, em São Paulo, 
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havia uma animosidade contra Anísio Teixeira e a Escola Nova. 
Depois vim a entender. Porque são precursores. E o pessoal de 
São Paulo amarrou tudo à criação da Faculdade de Filosofia 
(1934) e à vinda da missão francesa. Quem está estudando a 
missão francesa é a Marieta de Moraes Ferreira. Lembro o 
catálogo das teses aprovadas nessa época pela USP. 
(GONÇALVES e GONTIJO, 2011, p. 380) 

 

Falcon, portanto, vai não só questionar a centralidade do projeto político e 

institucional uspiano como também o próprio projeto político e ideológico paulista 

montado a partir da criação da USP em 1934. E fazer este questionamento passava, 

sobretudo, por descontruir o suposto unitarismo e a suposta homogeneidade da tradição 

francesa, em especial, a annalista sobre a historiografia brasileira. E as armas utilizadas 

por Falcon e demais historiadores do Rio de Janeiro, a exemplo de Manoel Salgado 

Guimarães e Marieta de Moraes Ferreira parecem ser um pouco mais sofisticadas que 

aquelas utilizadas pelos unicampistas para forjarem um espaço institucional legítimo 

fora das influências políticas e institucionais da USP. A desconstrução empreendida por 

estes historiadores do Rio de Janeiro vai se dar justamente a partir da elaboração de 

uma forte crítica de cunho teórico, metodológico e, sobretudo, epistemológico feita a 

partir da construção de uma história da história produzida por aqueles historiadores que 

joga para o século XIX o nascimento das concepções modernas de História no Brasil, 

retirando com isto a centralidade dada pela historiografia paulista a criação do curso de 

História da USP em 1934. Neste interim parecem se inserir o trabalho pioneiro de 

Manoel Salgado Guimarães sobre a historiografia do IHGB, os estudos do próprio 

Francisco Falcon sobre Capistrano de Abreu e os estudos mais recentes de Maria da 
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Glória de Oliveira sobre a historiografia brasileira do século XIX. Eles operam, assim, 

uma desconstrução da narrativa construída, sobretudo, pelos uspianos que colocam as 

missões francesas de criação da USP como o marco fundador da moderna historiografia 

brasileira. Desconstrução esta que ganhará contornos mais elaborados ainda com a 

publicação no ano de 2013 do livro “A História como ofício: a constituição de um campo 

disciplinar” da historiadora Marieta de Moraes Ferreira que busca historiar a criação do 

curso de História da Universidade do Distrito Federal (UDF) em 1935, até sua extinção 

em 1939; e da subsequente estruturação do Curso de História e Geografia da 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil – FNFi-UB no Rio de Janeiro 

até o período de 1966-68 quando da reforma universitária promovida pelo governo 

ditatorial que fragmenta a FNFi em vários institutos que seriam agrupados em torno da 

atual Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

Neste livro em questão Marieta de Moraes Ferreira vai relativizar a 

centralidade das missões francesas no Brasil e seu direcionamento exclusivo para a 

formação da USP, apontando para outras experiências francesas no país, em especial 

as que ajudaram a criar a UDF e a UB explicitando o caráter plural destas missões, 

tanto do ponto de vista dos professores que para cá foram remetidos, quanto das 

propostas e discussões que os mesmos trouxeram para a construção da historiografia 

no país a partir destes novos centros universitários que estavam sendo criados tanto 

em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Diz Ferreira: 

 

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar a diversidade de 
composição das missões universitárias que para cá vieram. Os 
professores pertenciam a gerações distintas, tinham formações 
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variadas e estavam em formações profissionais diferentes. No 
que diz respeito as formas de conceber e ensinar a História, 
também existia uma diferença gritante. Enquanto Hausser e 
Albertini já eram grandes professores e tinham como perspectiva 
o ensino de uma História social e econômica, que valorizasse o 
estudo das sociedades, da vida cotidiana e das relações sociais, 
Tapié e Bon estavam comprometidos com o estudo descritivo 
dos grandes eventos, batalhas e dos tratados. 
No que diz respeito às redes de relações e formas de inserção 
no campo intelectual francês, as distinções também eram 
evidentes. Hausser e Albertini eram ligados a uma tradição 
republicana e laica, ao passo que Deffontaines e Tapié 
mantinham estreita vinculação com o movimento católico. 
A comparação dos professores que vieram para o Rio com os 
que foram para São Paulo e participaram da criação do Curso 
de História da USP também é bastante reveladora. Se tomarmos 
os nomes de Émille Coornaert, professor de História Moderna 
na USP em 1935, e Fernand Braudel, sucessor de Coornaert 
(1936-38); de Pierre Deffontaines, professor de Geografia 
Humana na USP em 1935, e de seu sucessor Pierre Monbeig 
(1936-46), poderemos perceber características semelhantes, 
mas também alguns traços divergentes. 
Os professores que foram para a USP também pertenciam a 
gerações diferentes, eram ligados a gerações historiográficas 
distintas e, na França, integravam-se a redes de relações 
diversas. Émile Coornaert nasceu em 1886 e tinha 16 anos a 
mais que Fernand Braudel. Em função dessa diferença, vieram 
para o Brasil em estágios diferentes de suas carreiras. Coornaert 
já tinha concluído seu doutorado e era directeur de recherche 
da École Pratique des Hautes Études, cargo obtido numa disputa 
em que derrotou nada menos que March Bloch. Possuía laços 
estreitos na Sorbonne e contatos importantes na Revue 
d’Historie Moderne et Contemporaine.  
Já Braudel ainda estava em início de carreira. Não passava de 
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um brilhante professor do ensino secundário que, após um 
estágio na Argélia e antes de vir para o Brasil, lecionara no Liceu 
Henri IV, em Paris. Ainda que na ocasião não tivesse contatos 
mais estreitos com Bloch e Febvre e não houvesse publicado 
nada na revista Annales – e muito pouco em outros periódicos 
–, mantinha relações próximas com Hausser e tinha espaço para 
publicar na Revue de Synthèse, de Henri Berr. (FERREIRA, 
2013, pp. 97-98)  

 

Como podemos observar, as experiências das missões francesas no Brasil 

para a criação das primeiras universidades brasileiras e dentro delas as Faculdades de 

Filosofia e os Cursos de História e Geografia, em especial os da USP e da UDF/UB, 

não foram nada homogêneas. Muito pelo contrário, segundo Ferreira, prevaleceu a 

diversidade, a pluralidade e só, posteriormente, parece haver um esforço de construção 

de uma memória que mitifica determinadas experiências em detrimento de outras, a 

exemplo da memória em torno da criação da USP, de seu curso de história e da 

presença de Braudel como elemento central nesta construção que haveria redundado 

segundo Capelato, Ferlini, Glazer, Mesgravis, Canabrava e outros no evento fundador 

não só dos primeiros passos da profissionalização do historiador no país, mas, 

sobretudo, a pedra inaugural de nosso moderna historiografia brasileira. Contudo, o 

texto de Ferreira desconstrói esta narrativa e aponta para o caráter contingente e 

interessado desta construção que ainda reverbera na própria lógica de produção da 

historiografia brasileira ainda presente nos anos 1980 e 1990 nas páginas da Revista 

Brasileira de História. Neste sentido, o livro de Ferreira é uma arma de combate a esta 

narrativa. É um instrumento heurístico forjado para desmontar os enredos desta 

memória e desta tradição sobre a historiografia brasileira das últimas décadas. Ainda 
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fortemente marcada pelo poderio político e institucional da USP, matizada pelos 

paladinos do unitarismo e da suposta hegemonia da tradição francesa e annalista sobre 

a historiografia brasileira, como havia denunciado Falcon ainda na década de 1990. O 

livro de Ferreira, neste sentido, tem um claro objetivo político: abrir a possibilidade de 

se pensar a história da história no Brasil a partir de outros enfoques, lugares, tradições 

e possibilidades. Para além da centralização exercida pelas instituições paulistas, 

notadamente a USP e a UNICAMP, e da “escola historiográfica uspiana” como 

irradiadora da historiografia nacional. Enfim, o que se está disputando com estas ações 

é a construção da memória disciplinar da “moderna historiografia brasileira”. Batalha 

esta que desponta como uma das mais ardentes nos dias que correm, e que coloca no 

centro das disputas e, muitas vezes, das fogueiras das vaidades e da formação do 

campo disciplinar e do ofício do historiador no Brasil uma área que vem ganhando 

bastante centralidade no campo historiográfico no país, a história da historiografia. Mas, 

esta é uma outra história, para um outro momento. Cabe apenas registrar, por agora, 

que a constituição do campo disciplinar da História no Brasil é um espaço ainda em 

disputa e atravessado por inúmeros enfrentamentos, afrontamentos, discursos e práticas 

que iventariam uma memória disciplinar em consonâncias com os lugares políticos, 

sociais e institucionais dos grupos que hegemonizam o campo, em especial a partir da 

ANPUH e da RBH, espaços privilegiados destas disputas.  
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JACQUES LÉONARD ENTRE OS ANNALES E O MARXISMO 
 

Pablo Spíndola256 

 

 Em 1976 Michel Foucault se consolidava como pensador entre os historiadores 

e Jacques Léonard apresentava sua tese de doutorado em Letras e Ciências Humanas 

sobre a história social da medicina francesa. Pensadores distintos por seus trabalhos e 

com trajetórias teóricas diferentes, protagonizaram o começo de um debate que se 

iniciou com uma resenha crítica elaborada a respeito do livro Vigiar e Punir. A resenha 

de Vigiar e Punir foi feita por Léonard em 1976 e depois foi transformada em artigo em 

1977257, com o título de L’historien et le philosophe – A propos de: Surveiller et punir: 

naissance de la prison. Léonard leu de uma dada forma. Michel Foucault respondeu à 

leitura de seu livro em um artigo chamado La poussière et le nuage e, ao fazer isso, 

também propôs um tipo de forma de leitura. Localizar essas argumentações no estilo, 

na apropriação do passado, mas sobretudo nas visões da história, constitui tentar 

entender por quais historicidades ambos refletiram sobre os modos de historiar. 

 Chama a atenção o fato de, por mais polemista que tenha sido seu percurso 

intelectual, Foucault dar voz a um então desconhecido do grande público e mesmo de 

historiadores que não estavam acompanhando os debates específicos da história social 

da medicina francesa. Mesmo não tendo sido a primeira vez que ao longo de suas 

                                                           
256 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da UFRRJ, bolsista Capes. 
257 Esse artigo foi inicialmente publicado na revista Annales historiques de la Révolution Française, 
no. 228, Julho-Setembro. 1977. p. 163-81. 
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reflexões Foucault deu voz à um outsider intelectual, pois já o fizera, por exemplo, com 

o filósofo utilitarista Jeremy Bentham, escolher debater com Jacques Léonard parece 

não ter sido um ato involuntário. Além disso, esse debate termina por se desdobrar em 

uma reflexão sobre uma determinada forma de pensar a história de Foucault que não 

havia sido feita antes, nem foi feita depois.  

 O texto resposta de Foucault, La poussière et le nuage (A poeira e a nuvem) é 

conhecido e foi amplamente traduzido, além de constar em muitas coleções, sendo a 

mais relevante delas a coletânea Dits et Écrits, de 1994, depois traduzida para muitos 

idiomas, como por exemplo, inglês, espanhol, alemão, português, para mencionar 

apenas os países com maior número de produção sobre Michel Foucault fora da França. 

Em contrapartida, o texto de Jacques Léonard só se encontra disponível em francês. 

Essa localização ajuda a compreender os locais de fala de um e de outro, mas 

sobretudo faz emergir uma ordem discursiva sob a qual seus pensadores estavam 

relacionados. Quando se volta para os trabalhos produzidos por Léonard, em 

anteposição aos de Foucault, percebe-se que, além de também não terem tradução, 

são de difícil acesso, pois estão esgotados. As poucas bibliotecas que os possuem 

ainda não dispõem de processo de digitalização e, na maior parte dos casos, só 

permitem sua consulta em loco, como no caso da Biblioteca Nacional Francesa. Essa 

dificuldade de acesso, para além de escolhas do mercado editorial, é também a 

produção de um silenciamento, sendo pertinente problematizar inclusive quais foram as 

condições de possibilidades que levaram a ele.  

 O debate entre Jacques Léonard e Michel Foucault tem muitas relações 

possíveis de serem feitas e aqui apenas algumas delas serão ensaiadas, sendo 



 

 
314 

 

apresentado, principalmente, no seu enredamento com as reflexões sobre o historiar 

dos dois. Pois, após esse momento, Foucault não retoma mais tão profundamente 

essas reflexões, tanto por questões teóricas, pois suas pesquisas se voltam para uma 

temática distinta da abordada em Vigiar e Punir, como também por ele não se propor 

pensar uma analítica histórica tal como foi feito. 

 Houve ainda uma mesa redonda em 20 de maio de 1978 que debateu os dois 

textos (L’historien et le philosophe – A propos de: Surveiller et punir: naissance de la 

prison e La poussière et le nuage). Essa mesa redonda posteriormente também foi 

publicada.258 Os três textos encontram-se reunidos no livro organizado por Michelle 

Perrot, L’impossible prison: Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle, 

publicado em 1980.259 O texto referente à mesa de 20 de maio de 1978 será o foco 

do próximo capítulo, pois por si só é um momento distinto dos trabalhos de Léonard e 

Foucault. Nesse momento, a investigação se concentrará apenas nos dois textos para 

melhor aprofundá-los. 

 O artigo de Léonard é o começo do debate e sistematizou questões sobre o 

historiar de Foucault, polemizando sobre o posicionamento que os historiadores tinham 

                                                           
258 Estavam presentes nessa mesa: Maurice Agulhon, Nicole Castan, Catherine Duprat, François 
Ewald, Arlette Farge, Alexandre Fontana, Carlo Ginzburg, Remi Gossez, Pascal Pasquino, Michelle 
Perrot e Jacques Revel. Além destes, também estavam os dois provocadores da reflexão, Jacques 
Léonard e Michel Foucault. 
259 Após proferir uma conferência sobre a história das prisões em 1848, na Assembléia Geral da 
Société d’Histoire de la Révolution de 1848, Michelle Perrot apoiada por Maurice Agulhon, presidente 
desta sociedade, decide realizar uma série de estudos sobre o sistema penitenciário no início do século 
XIX. Estes estudos estão reunidos também no L’impossible prison: Recherches sur le système 
pénitentiare au XIXe siècle, ou seja, nessa publicação constam os três textos sobre Vigiar e punir e 
uma série de estudos sobre o sistema penitenciário francês do século XIX. 
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diante dos escritos de Foucault que alternavam entre a admiração e a irritação. É ainda 

mais significativo, pois ao provocar o diálogo, também pode ser tomado como baliza do 

posicionamento dos seus interlocutores. Foucault que, até então, tinha tido grande 

recepção de sua obra entre os não historiadores260, passa a ser visto como um 

pensador que realiza trabalhos com possíveis aproximações da história. Nesse sentido, 

Léonard afirma, logo no início do seu texto, que Foucault é um historiador que os 

historiadores têm interesse de escutar. 

 Contudo, antes de localizar os argumentos de Léonard e as respostas de 

Foucault, é necessário tentar minimizar o silêncio da produção historiográfica dos 

trabalhos de Léonard. Para isso, cabe tentar mapear os principais textos de Léonard, 

os quais foi possível ter acesso, para ajudar na montagem desse poliedro de reflexões 

sobre a história. Nessa empreitada, não se tem como premissa dar conta de todo 

trabalho de Léonard, mas estabelecer as possíveis relações entre os trabalhos dele e 

as tradições historiográficas em voga na França, com as quais ele estabeleceu alguma 

interlocução. Qualquer tentativa de esgotamento dos escritos de Léonard, além de por 

si constituíram uma tese outra, é também uma investigação outra. Assim como quando 

seus trabalhos forem aproximados de determinadas matrizes historiográficas, estas 

serão tomadas no sentido mais abrangente, mesmo arriscando com isso alguma 

imprecisão. Essa localização se deu na exata medida que contribuiu para as 

argumentações propostas no texto que foi tomado como começo desse debate, 

L’historien et le philosophe – A propos de: Surveiller et punir: naissance de la prison.  

                                                           
260 O’BRIEN, Patricia. “A História da cultura de Michel Foucault”. In: HUNT, Lynn. A Nova História 
Cultural. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995. pp. 36-38. 
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 Para fins de localização básica, dada a pouca inserção da produção de Jacques 

Léonard no Brasil, ajuda saber que ele nasceu em 1935 e começou a pesquisar sobre 

a história da medicina francesa em 1959. Seu primeiro trabalho como historiador foi 

Les officiers de santé de la marine française de 1814 à 1835, publicado em 1967, onde 

tratou do status social e profissional de médicos, cirurgiões e farmacêuticos do corpo 

da Marinha de guerra francesa, descrevendo a formação e as contribuições destes para 

a difusão do conhecimento médico da época. Seus estudos ganham relevância e ele 

começa a ter pequena notoriedade entre pesquisadores mais voltados para história 

militar e história da medicina. 

 Porém seu trabalho de maior vulto é Les médecins de l’Ouest au XIXe siècle, 

tese de três volumes defendida em 1976 e publicada em 1978. Estudo este que o 

eleva a uma referência entre os estudiosos de história social da medicina francesa do 

século XIX. As balizas temporais aqui podem ajudar a entender alguns pontos 

levantados por Léonard ao escrever sobre o texto de Foucault. Em 1976, para além da 

fama do então professor do Collège de France, Michel Foucault, já tinha publicado três 

livros que tratam da história da medicina de alguma forma, Doença mental e Psicologia 

de 1954, História da Loucura de 1961 e O Nascimento da Clínica de 1963. Jacques 

Léonard formado por um centro periférico do establishment intelectual francês 

(Université de Haute-Bretagne), começava sua carreira intelectual, mas teve sua tese 

reconhecida e, não por acaso, foi convidado para fazer a resenha crítica do livro de 

Foucault. 

 Outros trabalhos de Léonard, como La vie quotidienne de médecin de province 

au XIXe siècle de 1977, La France médicale au XIXe siècle de 1978, La médecine 
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entres les savoirs et les pouvoirs. Histoire intellectuelle et politique de la médecine 

française au XIXe siècle de 1981, Archives du corps. La santé au XIXe siècle, de 1986 

e Médecins, malades et sociétés dans la France du XIXe siècle de 1992, publicado 

postumamente, são também peças importantes para a história da medicina na França. 

Porém, sua tese doutoral é o trabalho que mais ajuda a compreender qual pensador se 

propõe analisar o livro de Foucault. 

 Essa é a leitura de Matthew Ramsey261, no artigo Review essay: History Of 

Aprofession, Annales style: The Work of Jacques Leonard, publicado no Journal of 

Social History em 1983 e do livro Professional and popular medicine in France, 1770-

1830: the social world of medical practice. Acompanhar as publicações de Jacques 

Léonard pelos textos de Ramsey foi a estratégia encontrada para lidar com a dificuldade 

de acesso aos textos de Léonard já mencionada. Segundo Matthew Ramsey, os 

trabalhos de Jacques Léonard podem ser inseridos no campo da história das profissões, 

mais especificamente história das profissões voltadas para área da saúde.262 Por 

profissões entende-se uma definição ampla, como sendo a aplicação de habilidades 

intelectuais ou práticas especializadas. Mas historiar uma profissão é se interessar como 

ela assumiu um determinado lugar no presente com uma dada inserção na sociedade 

                                                           
261 Matthew Ramsey é doutor pela Universidade de Harvard, onde lecionou antes de se transferir para 
Universidade de Vanderbilt. Ele também é professor visitante na Universidade de Princeton e na École 
des Hautes Études en Sciences Sociales, de Paris. Matthew Ramsey é especialista em História da 
França moderna; história da medicina, saúde pública e assistência pública; história das profissões; 
história cultural europeia nos séculos XVIII e XIX. Estas informações estão disponíveis no sitio da 
Universidade de Vanderbilt, disponível em: http://as.vanderbilt.edu/history/bio/matthew-ramsey, 
acessado em 15 set 2015. 
262 RAMSEY, Matthew. “Review essay - History of a profession, Annales style - The work of Jacques 
Leonard”. In: Journal of Social History. 1983 p. 319-338. Disponível em: 
http://jsh.oxfordjournals.org/ acessado 15 set 2015. 

http://as.vanderbilt.edu/history/bio/matthew-ramsey
http://jsh.oxfordjournals.org/
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e na economia de maneira mais ampla.263 Nesse aspecto, os profissionais liberais são 

o foco dessa prática investigativa e os estudos de Léonard se propõem, em certa 

medida, a pensar os profissionais da área de saúde dentro dessa sistemática. E dentre 

eles, os médicos são o grupo central da investigação. 

 As pesquisas de Léonard se inserem em um campo também em disputa, durante 

as décadas de 60 e 70 do século XX, quando os estudos da história das profissões se 

voltou para investigações sobre os séculos XVIII, XIX e início do XX. Duas abordagens 

podem ser observadas. Uma mais próxima do marxismo que levou em consideração 

como determinados profissionais se tornaram uma força dominante na sociedade 

contemporânea e teriam se constituído nos séculos anteriores em conjunto com as 

instituições burguesas capitalistas. A outra, diversa das abordagens marxistas “enfatizou 

o papel, na história dos séculos XIX e XX, das classes médias não capitalistas, cujos 

profissionais liberais são talvez os membros mais visíveis.”264 Numa a luta de classes 

é o fator de explicação e de entendimento do sucesso desses profissionais, noutra se 

tenta compreender como se tem uma crescente de importância na ideia de capital 

humano e o declínio da importância do proletariado industrial e de velhas elites 

capitalistas. Se critica o poder de determinados profissionais liberais, principalmente 

profissionais de saúde cujo trabalho afeta diretamente o bem-estar da sociedade.265 

 Os trabalhos de Léonard se debruçam sobre a perspectiva de tentar entender 

como essas classes médias não capitalistas industriais vão gradativamente assumindo 

                                                           
263 Idem p. 319. 
264 Idem. p. 320. 
265 Ibidem. 



 

 
319 

 

uma posição de destaque social e reconhecimento de seu status como central para a 

sociedade no qual estão inseridos. Existe uma relação entrelaçada nessa construção 

pois, ao mesmo tempo em que se distancia de uma visão de luta de classes própria ao 

marxismo da época, se aproxima da mesma ao trabalhar com a noção de “classes 

médias”, vendo nelas uma forma de requalificação social. “Nos estudos do século XX 

sobre a burguesia, sempre que classe era definida principalmente em termos de valores 

e modo de vida, ao invés de riqueza e propriedade, as profissões foram alçadas ao 

primeiro plano.”266 Sobre esse tipo de análise, a mais conhecida é a do filósofo Edmond 

Goblot no livro La barrière et le niveau. Étude sociologique sur la bourgeoisie française 

moderne, de 1925 que se propõe pensar essas categorias na França. Segundo ele a 

“característica essencial da classe burguesa; é que é através dela que se entra e se 

permanece [na burguesia], e por ser incapaz ou indigno de praticá-las deixa-se de 

pertencer.” 267 

 Essa visão começa a ser revista na década de 70 do século XX com trabalhos, 

como por exemplo, o de Alain Touraine, diretor de estudos da École des Hautes Études 

en Sciences Sociales (EHESS), que problematiza a “‘sociedade pós-industrial’, na qual 

tecnocratas e gerentes compõem a classe dominante, e o conflito social é liderado por 

profissionais e ‘experts’ como engenheiros consultores, contadores, juristas e 

psicólogos.”268 Mesmo tendo proposições diferentes das de Globot, Touraine ainda tem 

                                                           
266 Ibidem. 
267 GOBLOT, Edmond. La Barrière et le niveau: étude sociologique sur la bourgeoisie française. 
Paris: Félix Alcan, nouvelle édition, [1925] 1930. p. 34. 
268 TOURAINE, Alain, The Post-Industrial Society: Classes, Conflicts and Culture in the 
Programmed Society. New York: London Random House,1971. pp.64-65. 
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uma forte ligação com o marxismo, talvez só os trabalhos de Michel Foucault e Gilles 

Deleuze sobre as relações entre saber e o poder, é que produziram uma forte crítica 

sobre o poder profissional, e especialmente o médico. 

 Diferentemente de outros países, principalmente de língua inglesa, na França as 

profissões liberais estavam dentro dos estudos sobre estrutura social, especialmente 

em ambientes urbanos, e estudos sobre a burguesia. Para tradição marxista, elas eram 

uma um tipo de categoria subsidiária do estudo das sociedades burguesas. Os trabalhos 

ligados aos Annales se voltavam para estudos em que a problemática era sobre 

questões regionais e locais, sociais e econômicos, não tendo trabalhos significativos 

sobre grupos profissionais. Os estudos de Jacques Léonard em 1959, sobre medicina 

e a profissão médica na França do século XIX, abriram um leque de investigação pouco 

conhecido dos historiadores franceses. Os trabalhos mais próximos nesse sentido eram 

uma “abundante literatura de antiquário feita por érudits locaux e médicos como Paul 

Delaunay”269, que mais do que trabalhos que se propunham como históricos, tinham 

um viés de inventariado e por vezes memorialistas. Os trabalhos de Léonard da década 

de 1970 tem uma proposta diferente destes. 

 A produção de Léonard se aproxima de uma macro-história de uma profissão 

que inicialmente se destinou ao público especializado, depois teve um viés um pouco 

mais voltado para divulgação. Por isso, mereceria a atenção de um público maior do 

que o dos historiadores da medicina ou da França. Há também outra razão para 

alavancar a importância dos trabalhos de Léonard, ele realiza uma investigação 

                                                           
269 RAMSEY, “Matthew. Review essay - History of a profession, Annales style - The work of Jacques 
Leonard”. In: Journal of Social History. 1983. p. 321. 
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eminentemente empírica. Todavia, ele tenta romper com as simplificações, fossem elas 

a do que o anglófonos chamariam de “Whig history” das profissões, fossem elas as 

simplificações contidas nas investigações históricas que têm apenas o estudo do “poder” 

da profissão por base. Cabe agora se voltar aos trabalhos de Léonard para entender 

essa proposta de investigação histórica e suas condições de possibilidades. 

 A pesquisa mais relevante dele é a tese de doutorado defendida em 1976 e 

publicada em 1978, Les médecins de l’Ouest au XIXe siècle, sendo o trabalho que o 

eleva a uma referência entre os estudiosos de história social da medicina francesa do 

século XIX e seguramente o seu texto mais relevante para as discussões com Foucault. 

Além da proximidade temporal com o texto L’historien et le philosophe – A propos de: 

Surveiller et punir: naissance de la prison, a tese melhor possibilita localizar a forma de 

Léonard pensar a história e praticá-la. Mas antes de tratarmos da tese, se faz 

necessário enredar os demais livros. 

 Os três livros seguintes têm caráter de divulgação do trabalho realizado na tese. 

O livro La vie quotidienne de médecin de province au XIXe siècle, de 1977, é uma 

pesquisa sobre a prática médica provincial no século XIX para a série Vie quotidienne 

francesa. O segundo texto, La France médicale au XIXe siècle de 1978, é uma seleção 

comentada de trechos de fontes sobre medicina e prática médica na França, reunidas 

para serem publicadas na Collection Archives, igualmente francesa. O terceiro livro, La 

médecine entres les savoirs et les pouvoirs. Histoire intellectuelle et politique de la 

médecine française au XIXe siècle de 1981, é um panorama sobre a medicina francesa 

do século XIX. Ele historiou como um tipo de elite profissional composta por 

pesquisadores de biologia e ciência médica se constituiu, as correntes intelectuais no 
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período e o papel da medicina e dos profissionais de saúde na vida política nacional. 

Este trabalho se diferencia do livro de 1978 pela preocupação em relacionar de maneira 

mais intensa a atuação desses profissionais de saúde com a política nacional. Ainda 

assim é um trabalho, se não retirado da sua tese, iniciado nela. Esse texto também se 

destinou a uma publicação de coleção, a Collection historique publicada pelas edições 

Aubier. 

 Os três livros por serem seleções de textos e terem uma vinculação direta em 

atender às demandas das coleções a que eles se destinaram, deixam de fora evidências 

de suporte, deixando faltar o aparato extenso que poderia guiar os neófitos no campo 

e os pesquisadores que trabalham com assuntos relacionados.270 O texto de 1977 para 

a coleção Vie quotidienne tem uma bibliografia muito ligeira e um conjunto útil de 

esboços em miniatura de 38 proeminente médicos de Paris. O texto de 1978 para 

Collection Archives, por ser de comentários nos quais trechos de fontes são encaixados, 

deixa o pesquisador menos acostumado com a temática sem referências teóricas mais 

precisas. O texto de 1981 para a Collection historique tem um guia mais completo de 

fontes mas ignora o trabalho de pesquisadores estrangeiros. Ele tenta dar conta de um 

recorte temático muito vasto, olhando para quase todos os aspectos da história da 

profissão, da prática medica, e da ciência médica. Porém consegue apenas aludir a 

alguns dos temas e passa muito rapidamente por outros, às vezes apenas listando 

nomes, descobertas e legislação de uma forma que desconcerta tanto aqueles que 

sabem pouco sobre o campo quanto aqueles que o conhecem bastante. 271 

                                                           
270 Idem. p. 322. 
271 Ibidem.  
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 Alguns leitores de Léonard poderiam sentir a necessidade de um trabalho numa 

faixa intermediária, que estaria entre essas obras de divulgação e a tese. Ainda assim, 

os três livros publicados formam uma boa introdução ao tema, enquanto que a tese 

pode ser vista como a ferramenta de pesquisa mais robusta e aprofundada. Outros 

trabalhos de Léonard, Archives du corps. La santé au XIXe siècle, de 1986 e Médecins, 

malades et sociétés dans la France du XIXe siècle de 1992, já se diferenciam desses 

três anteriores, e não estão ligados a uma coleção nem buscaram fazer uma divulgação 

das ideias apresentadas na tese. O de 1986 tem uma visão diferente dos trabalhos 

anteriores por se propor pensar o corpo na composição da profissão médica.272 E o 

trabalho de 1992 é uma reunião de textos de Léonard selecionados e organizados por 

Claude Bénichou, na tentativa de juntar alguns dos artigos de Léonard que faleceu 

quatro anos antes, em 1988.273 Os trabalhos de Léonard são todos de grande 

importância para história da medicina francesa, para a história das profissões de saúde 

na França e para a história da França de maneira mais geral. Mas a sua tese de 

doutorado é o mais relevante deles e o que mais ajuda nas teias do pensamento de 

Léonard e de Foucault, por isso cabe se deter um pouco mais nesse texto. 

 Antes de entrar na argumentação propriamente dita da tese, Les médecins de 

l’Ouest au XIXe siècle, vale mencionar que uma das dificuldades de acesso ao trabalho 

                                                           
272 LEBRUN, François. “Jacques Léonard, Archives du corps. La santé au XIXe siècle”. In: Annales. 
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se deve a sua forma de publicação. O trabalho é composto por três volumes, cada um 

com aproximadamente 500 páginas, sendo defendido na Universidade de Paris IV em 

1976. Esse tipo de produção costumava ser impressa e publicada ou na sua íntegra 

ou parcialmente, contando para isso com subsídios oficiais. Porém, devido a uma 

mudança na política de publicação e aos custos crescentes, se passou a adotar outro 

modelo de publicação. Algumas teses passaram a ser encaminhadas para a oficina 

especial de reprodução de teses na Universidade de Lille III, onde eram reduzidas 

fotograficamente através do original datilografado e se produzia um número limitado de 

cópias. Algumas estavam disponíveis ao público através de uma editora privada de 

Paris, embora a um preço fora do alcance para a maioria dos estudantes e 

pesquisadores.274 Essa dificuldade de acesso pode, em certa medida, ter restringido a 

circulação do trabalho e mesmo o debate de maneira mais ampla da tese. Mas por si 

só não pode ser entendida como fator definitivo do silenciamento do trabalho de Léonard 

no Brasil, por exemplo.  

 A tese, Les Médecins de l'Ouest au XIXe siècle, pode ser vista como uma reunião 

de vários livros em um, ou uma grande investigação sobre instituições médicas 

nacionais a partir do final do Antigo Regime até 1892. Mas também é uma história da 

medicina teórica e clínica durante o mesmo período. Numa aproximação com a tradição 

dos Annales pode ser entendida como uma investigação de história regional detalhada 
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sobre profissionais da medicina e instituições no oeste da França, embora a análise 

muitas vezes ultrapasse esses limites geográficos.275 

 Essa multiplicidade temática pode ser entendida como sendo as condições de 

emergência do trabalho de Léonard, dado o caráter um tanto desbravador da temática 

e mesmo as lacunas que trabalhos anteriores teriam deixado. Um trabalho que se 

propunha abordar também os desenvolvimentos intelectuais e institucionais da história 

da medicina francesa visava, entre outras coisas, a preencher uma lacuna na produção 

historiográfica francesa. Entretanto como o projeto era muito amplo, a maior dificuldade 

de Léonard foi: 

 

equilibrar as exigências conflitantes de demandas nacionais e 
regionais, os aspectos “interno” e “externo” da história médica, 
as sessões transversais que mostram a estrutura da profissão e 
de suas instituições em diferentes pontos no tempo, e a narrativa 
das mudanças que ocorreram ao longo de um século.276 

 

 Para dar conta de todas essas questões, Léonard organizou o trabalho num eixo 

cronológico-temático com quatro grandes divisões. A primeira é um apanhado sobre a 

situação dos médicos no início do seu corte cronológico, a Revolução Francesa. O 

segundo recorte foi o período da Restauração e da Monarquia de julho, onde tratou da 

medicina e “livre-concorrência”. Na terceira parte, a temática se volta para a medicina 

e a organização social, ligando-se cronologicamente ao Segundo Império e à terceira 
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República francesa até 1892. A quarta parte da divisão feita por ele é mais ampla, pois 

se propõe investigar as “mentalidades e as relações” do período como um todo e aí 

tenta tratar de vários temas para o período como um todo, ou seja, do final do Antigo 

Regime até 1892. 

 O trabalho reúne um grande número de informações e orientação bibliográfica 

sobre a maior parte dos aspectos da medicina e da profissão médica na França do 

século XIX. É possível se informar sobre as teorias médicas e as terapias do período, 

a cultura médica leiga, os hospitais e a saúde pública, a legislação e a jurisprudência 

médica, as instituições profissionais, a estrutura da profissão médica, o recrutamento e 

a formação de médicos, o número e a densidade dos profissionais, a renda e o status 

social, as práticas médicas ilegais, a organização e a reforma da profissão, o cotidiano 

dos médicos e a relação da profissão com instituições políticas, a lei e a religião. 

 Metodologicamente Léonard conseguiu superar a barreira incialmente colocada 

por seus antecessores no campo, por ampliar o leque de fontes disponíveis, já “que as 

atividades dos médicos não ordinariamente deixavam um registro nos arquivos 

estaduais.”277 Léonard, além de trabalhar as fontes disponíveis, também reuniu 

documentos pessoais de médicos do século XIX ainda em mãos privadas, fonte que 

possibilitou uma análise sobre a vida material e as finanças desses profissionais. Um 

dos pontos significativos do trabalho é criação de um banco de dados que combinando 

às fontes públicas e privadas, foi capaz de constituir um índice de 3755 profissionais 

civis da área de saúde ativos no oeste entre 1803 e 1812, por exemplo. Essas 
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informações, principalmente sobre os da ordem inferior (officiers de santé) são escassas 

e dão uma noção de como muitos praticantes da medicina de diferentes tipos estavam 

ativos em um determinado momento, quantos anos eles tinham, como eles se 

prepararam, e como, ao longo do tempo, eles se movimentaram.278 

 Nessa forma de lidar com as fontes, principalmente no que se refere à análise 

quantitativa das fontes, um estudo também estatístico como metodologia, pode se 

assemelhar ao que alguns historiadores de um período um pouco anterior, na década 

de 40 e 50 do século XX, desenvolviam e eram associados aos Annales. Outro sinal 

que corrobora essa ideia é o longo apêndice do livro, que apresenta seus resultados 

estatísticos em 248 páginas de mapas, gráficos e tabelas. 

 Outras fontes utilizadas por Léonard foram as correspondências, os ensaios, a 

literatura imaginativa e a iconografia do período estudado, os quais ele analisa com 

minuciosa sensibilidade e autoridade. Essas fontes tornaram possível para ele ter uma 

ideia dos interesses e do cotidiano dos homens da medicina, sem com isso voltar seu 

trabalho para estudos demasiadamente biográficos. Entretanto, fez com que a pesquisa 

tenha conseguido dar conta de uma galeria de personalidades médicas do século XIX, 

desde o menos conhecido até o relativamente proeminente. 

 A pesquisa de Léonard fez emergir um modelo do que poderia ter sido a 

medicina francesa praticada no século XIX, e esta, por sua vez, foi dividida em duas 

fases. Na primeira, que corresponde cronologicamente à primeira metade do século, a 

profissão sofreu com insegurança econômica. Os treinamentos eram caros e a prática 
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não muito lucrativa e a maioria dos médicos tratava poucos pacientes por dia, sendo 

às vezes pagos em espécie, num período em que esse pagamento era menos 

interessante em algumas regiões por haver ainda uma tradição com a terra. Os médicos 

provinciais obtinham a maior parte de sua renda de outra fonte, como a posse de terra, 

e esta tradição se manteve forte durante boa parte do século. Ele relata que um médico 

de Morbihan observou em 1854 que “nós estaríamos em uma situação precária se 

tivéssemos apenas a prática da medicina com na qual nos apoiar.”279 Uma série de 

problemas são levantados para pensar essa primeira fase: alguns médicos dependiam 

dos valores cobrados diretamente ao paciente e tinham que lidar com uma concorrência, 

às vezes lícita, por vezes ilícita de outros profissionais. Havia uma dificuldade de aplicar 

um monopólio profissional, pois como não havia qualquer restrição ao exercício da 

medicina, os profissionais que tinham o status de officiers de santé, que não eram 

exatamente médicos, mas pessoas que se diziam saber cuidar da saúde, concorriam 

diretamente com esse profissional médico com algum tipo de formação. Este foi, 

inclusive um dos temas que dominaram um congresso sobre a reforma médica ocorrida 

em Paris em 1845.280 

 A ausência de organização profissional foi um dos maiores problemas desse 

período, o que se deve em parte, à lei Le Chapelier, que desde a Revolução Francesa, 

proibia grupos ocupacionais de se organizar na busca de um interesse comum. Havia 
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280 RAMSEY, Matthew. “Review essay - History of a profession, Annales style - The work of Jacques 
Leonard”. In: Journal of Social History. 1983 p. 323. 
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um desprestígio do status da profissão, diferentemente dos advogados que conseguiam 

se organizar, evitando, por exemplo, o pagamento do imposto sobre o comércio e 

indústria chamado de patente. Os médicos eram cobrados das mais diversas formas. 

Na lista de 1833 de pagamento do imposto, o patente, os médicos foram listados na 

mesma categoria de pagamento que os vendedores de porcos, queijo e ameixas secas, 

provador de sebo e empreiteiros de latrina. O status social da profissão, além de 

distante do status dos advogados, indicava uma ausência de organização, falta de 

reconhecimento de instituições oficiais, pouca possiblidade de avaliação do atendimento 

prestado e pouco prestígio social. 

 Na segunda metade do século XIX houve uma mudança nesse panorama da 

profissão médica e alguns fatores contribuíram para isso. Houve uma inversão no 

número de doutores em medicina e cirurgia em relação ao número de pessoas sem 

formação. Enquanto que o número de pessoas formadas aumentou, o número total de 

médicos sem formação diminuiu. Outro fator que também se coaduna a este, foi a 

criação de barreiras para a atuação dos officiers de santé, e depois o seu encerramento 

oficial em 1892. Somando-se a isso, uma série de reformas aumentaram os custos e 

os padrões para o exercício da profissão. Esse aumento foi grade o suficiente para 

encorajar mais aspirantes a médicos a buscarem o doutoramento. Já o aumento das 

restrições a atuação profissional sem o doutoramento, além de selecionar grupos sociais 

mais específicos, também estimulou por diferenciar-se do saber leigo. 

 Léonard relaciona essas mudanças a uma crescente ausência de médicos na 

região, e por sua vez, essa “desmedicalização” teria levado a efeitos interessantes para 

os médicos remanescentes. O número de clientes dos médicos se expandiu, em parte 
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devido ao crescimento das sociedades de ajuda mútua, um sistema de assistência 

médica que conseguia negociar menores preços para os atendimentos. Essa forma de 

atendimento proporcionou a abertura de um mercado mais seguro financeiramente para 

os médicos e proporcionou também o começo da mudança do status social que esse 

profissional passou a ter. 

 A consolidação da profissão também passou por sua organização e controle 

interno. Uma série de associações, sindicatos, conselhos regionais e entidades que 

reunissem os profissionais médicos surgem nesse período. Por exemplo, a Association 

Générale des Médecins de France de 1858, os syndicats médicaux do início da década 

de 1880, foram as primeiras entidades da categoria a defenderem os interesses 

materiais da profissão. Segundo Léonard, um grande número de praticantes que antes 

tinham uma postura individualista da profissão, característica da primeira metade do 

século XIX, passaram a se associarem a alguma entidade de classe. Ele comenta que, 

em 1880, mais da metade dos médicos franceses eram afiliados à Association Générale 

des Médecins de France. Além disso, a regulamentação legal em 1892, que cortou o 

acesso ao officiat de santé, deu sansão oficial aos syndicats e os autorizou a iniciar os 

processos sobre prática ilegal de medicina. 

 Afora a legislação médica, o ano de 1892 também foi o jubileu de Pasteur, e aí 

Léonard fez uma relação entre esse acontecimento e a posição que a medicina ocupava 

socialmente. As comemorações do Jubileu de Pasteur, patrocinadas pelo Estado, foram 

a comemoração de alguém que mesmo não sendo médico de formação, contribuiu 

decisivamente para a ciência médica. O status dos médicos, segundo Léonard, se 

beneficiou do prestigio da ciência mesmo antes dos acontecimentos do final do século 



 

 
331 

 

XIX e início do XX. A medicina passou a encarnar, com isso, uma visão de positividade 

científica. 

 As conclusões que Léonard propõe a partir dessa argumentação sugerem que 

a profissão como um todo, durante esse período, não teve o poder político, nem social 

excepcional que alguns lhe atribuíram. Ele aponta para realizações mais modestas: 

houve uma mudança para um status social mais elevado, melhores rendimentos, maior 

unidade profissional e talvez maior autoconfiança. Mesmo tendo havido uma 

participação direta dos médicos na política durante a Terceira República, com 

percentuais significativos de médicos na câmara de deputados pois, nunca ficou abaixo 

de 8% em 1876-1881, e excedeu 12% nas câmaras de 1881-1885 e de 1893-1898, 

eles não tiveram tanto êxito profissional quanto a pouca historiografia da época fazia 

parecer crer.281 

 Uma outra característica do trabalho de Léonard é sua preocupação com a 

regionalidade, pois ao investigar a região do que viria a ser Nantes, ele constata que 

em nenhum outro lugar da França os habitantes locais se apegaram tanto à sua própria 

cultura médica. Ele comenta que em nenhum outro lugar foi mais forte o conflito entre 

a classe médica e a Igreja, particularmente as freiras que mantinham dispensários e 

forneciam aconselhamento médico juntamente com remédios. Ele faz uma correlação 

entre o número de médicos regulares, o número de santuários de cura e de farmácias 

mantidas por ordens religiosas e indica que nesses locais a profissionalização da 

medicina foi atrasada e as taxas de mortalidade foram maiores.  
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 Para ele, como efeito disso, a região foi melhor sucedida em construir suas 

instituições médicas e medidas de saúde pública, tentativas locais para desenvolver 

sistemas de assistência médica para os pobres antes do programa nacional de 1893. 

Porém, não se teve um cenário de disputa entre ciência médica e superstição, a 

dicotomia entre a medicina popular e a oficial seria simplificar uma gradação complexa. 

Os médicos locais muitas vezes aceitaram alguns dos pontos de vista de seus pacientes 

camponeses, enquanto os camponeses nem sempre rejeitavam os cuidados da 

medicina oficial. Além disso, nem todos os médicos eram materialistas ou mesmo 

anticlericais, muitos eram católicos. Essa correção é útil tanto às idealizações 

românticas do médico do interior, quanto aos relatos de médicos como agentes do 

imperialismo cultural.282 

 Num capítulo em que trata das “pré-condições da medicalização”, Léonard 

observa que a quantidade dos que exerciam alguma atividade associada à área da 

saúde é mal correlacionada com a urbanização, mas melhor correlacionada com a 

prosperidade econômica, e ainda melhor com a alfabetização. Essa observação faz 

com que ele elabore algumas hipóteses ao longo do livro para entender essa 

distribuição, sendo quatro delas mais específicas. A primeira é o grau em que a 

população local aceitou ou rejeitou a medicina profissional. A segunda está associada 

ao primeiro fator, o crescente prestígio da medicina como ciência, ideia que se repete 

ao longo do estudo. A terceira foi a organização profissional. E a quarta foi o 

desenvolvimento de sistema de pagamento de terceiros, de sociedades de ajuda mútua 

para programas estaduais de assistência médica para os pobres. Essa ultima hipótese 
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se baseia principalmente na lei de 15 de julho de 1893 que deveria garantia atendimento 

gratuito para cada paciente indigente francês. 

 Matthew Ramsey, levanta questões a cada uma das hipóteses propostas por 

Léonard, na primeira, sobre o grau de aceitação da população local em relação a 

medicina profissional, Ramsey afirma que:  

 

Léonard fornece pouca informação concreta sobre como os 
médicos foram recebidos entre as populações locais ou quantas 
vezes uma pessoa poderia se consultar. As fontes para esse 
tipo de trabalho são, obviamente, limitadas e complicadas de 
usar, mas é importante na escrita da história das profissões de 
consulta descobrir o máximo possível sobre os clientes, suas 
atitudes para com os profissionais, as suas expectativas e a 
demanda por serviços.283 

 

 Sobre a segunda hipótese, referente ao crescente prestígio da medicina como 

ciência, ele pergunta: “Até que ponto os médicos mantém, no imaginário popular, um 

ethos científico-materialista que vai de encontro às crenças religiosas tradicionais?”284 

Como o próprio Léonard observa, rezar para um santo que cura não exclui 

necessariamente a consulta a um médico oficial. Além disso, os médicos foram 

amplamente estimulados a fazer algum tipo de benesse antes, durante e depois da 
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revolução pasteuriana, e esse empirismo pragmático pode ter sido independente da fé 

em qualquer religião ou ciência. 

 A terceira hipótese, sobre a a organização profissional, Ramsey diz que 

mudanças de atitude são difíceis de documentar, porém Léonard está em terreno muito 

mais firme. O trabalho da Association Generale des Medecins de France e mais tarde 

sobre os syndicats médicos, fizeram muito para sustentar a capacidade econômica e 

de segurança, o prestígio e a influência política dos médicos, embora a sua importância 

direta para a medicalização da população francesa seja menos clara.285 

 Em relação à quarta hipótese, sobre a o desenvolvimento de sistema de 

pagamento de terceiros, ele salienta que apesar de Léonard aludi-la repetidamente, 

não a tratou de forma mais sistemática. Segundo Ramsey, “foi a reestruturação do 

mercado de serviços médicos, o qual possibilitou um corpo de profissionais 

exclusivamente dedicados à sua prática, cujos rendimentos derivavam principalmente 

de sua prática.”286 E com isso se tem uma constatação inversa ao que Léonard propõe, 

pois  

 

Se houve um excesso médico na França, em meados do século 
XIX, não era porque o país teve mais médicos do que foi 
necessário para atender às necessidades de sua população; era 
porque mais médicos atuavam em território francês do que a 
população poderia pagar. Embora a clientela dos médicos nunca 
tenha sido inteiramente restrita às elites urbanas, o sistema 
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tradicional de caridade, complementada pela assistência estatal 
durante as epidemias (os médecin des épidémies), não poderia 
fazer dos pobres consumidores regulares dos serviços médicos; 
e foi altamente ineficiente para confiar ao praticante individual a 
mediação da redistribuição de recursos dos prósperos para os 
doentes indigentes.287 

 

Daí a importância das sociedades de ajuda mútua, dos esquemas de seguros, da 

assistência médica para os pobres e, no século XX, da seguridade social, que 

expandiram grandemente a procura efetiva por serviços médicos. A prática médica 

passa a ser mais “produtiva” como uma atividade econômica ao eliminar ineficiências, 

nos processos de manutenção e pagamento dos atendidos. 

 Ainda segundo Ramsey, essas possíveis contestações sobre o trabalho de 

Léonard ocorreriam, por um lado devido a falhas na documentação, por outro à ampla 

extensão do projeto que o teria tornado de difícil aprofundamento. “Mas também 

decorreu da própria decisão de Léonard de não organizar a sua investigação e escrita 

em torno dos problemas maiores – uma decisão que refletiu um viés epistemológico.”288 

Para Ramsey, Léonard trabalhou dentro de uma tradição positivista, com uma crítica 

aprofundada das fontes, cauteloso na construção de modelos e desconfiado de grandes 

arquétipos teóricos. Nesse sentido um trecho da conclusão da tese de Léonard é muito 

significativo:  
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O historiador tem o direito de ser indiscreto, mas ele não tem o 
direito de projetar uma claridade artificial sobre uma densa e 
complexa realidade que ele pode somente tomar conhecimento 
através de documentos contingentes e discutíveis.289 

 

 Entretanto, não se pode dizer que Léonard é um compilador dos dados, ele 

escreve em vários níveis, variando do detalhamento descritivo, passando pelas 

questões de médio alcance, tais como a distribuição populacional numa dada região, 

até questões maiores como as conexões entre a mudança cognitiva na disciplina e as 

mudanças no status social e no papel político da profissão. Apesar das muitas páginas 

de análise cuidadosa, a pesquisa e o argumento teórico em alguns momentos seguem 

caminhos separados e a discussão perde um pouco de sua coerência. As teorias e os 

modelos nos quais Léonard se apoia, estão num espaço próprio, nem testado nem 

enriquecido por sua análise. Por vezes se aproximando da metodologia consagrada 

pelos Annales, por exemplo no tratamento estatístico das fontes, noutras se utilizando 

de categorias analíticas marxistas, por exemplo ao lidar com as disputas entre as 

categorias que compunham os profissionais da saúde, Léonard tem um cuidado 

sistemático de não se colocar nem numa, nem noutra abordagem histórica. Como o 

mesmo disse, projetar uma “claridade artificial” sobre a densa e complexa realidade 

histórica não é um direito do historiador, indiretamente significar dizer que tentar pensar 

através de grandes modelos historiográficos pode ser um problema. 
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 Essa localização mais especifica do pensamento de Léonard dentro de 

determinadas correntes historiográficas além de ser difícil por engessar o seu trabalho, 

pode ensejar contradições onde elas não existem. Porém, sua escolha em não 

evidenciar seus interlocutores intelectuais foi também um posicionamento teórico que, 

se historiado, fará emergir suas relações. Se forem tomadas noções teóricas amplas 

do que ficou conhecido como escola do Annales, e por amplitude entende-se abertura 

à recepção da diversidade da produção acolhida e associada a revista Annales 

d’Histoire Économique et Sociale, é plausível ver no trabalho de Léonard ligações. Se 

os Annales for entendido como um movimento que propõe historiar se utilizando de 

metodologias da sociologia, da economia, da estatística, da economia e da geografia, 

para investigar uma longa duração, a tese de Léonard está associada a essa produção. 

Assim como a preocupação de ir além de listar os acontecimentos históricos (histoire 

événementielle), ligada ao positivismo histórico, Léonard também tenta romper essa 

barreira em seu trabalho. 

 Contudo, se a noção de marxismo, for entendido de maneira ampla, como sendo 

uma investigação das causas das mudanças na sociedade através dos seus modos de 

produção se preocupando conjuntamente com a disputa entre classes sociais que a 

produzem, o trabalho de Léonard também pode ser lido como de viés marxista. Ao 

problematizar o status social que os médicos tinham e relacionar a ascensão social 

deles com inserção nas casas legislativas, com a organização em entidade de classe e 

com o estabelecimento de uma forma de remuneração garantida através de políticas 

sociais, Léonard pensou com categorias analíticas marxistas a atividade econômica de 

um determinado grupo social. Em alguns momentos, a tese de Léonard é uma narrativa 
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sobre a ascensão da profissão ligada a outras duas ascensões: da burguesia e a da 

ciência moderna. Se, por um lado, tem-se uma pesquisa categoricamente marxista, por 

outro, é possível intuir que dentre as varias reflexões sobre o marxismo da época, 

Léonard se propôs indiretamente a investigar as relações de poder que esses 

profissionais exerceram. 

 Essa interpretação pode ser associada à leitura que Léonard faz de Foucault, 

principalmente quando ele reconhece no artigo sobre Vigiar e Punir, L’Historien el le 

philosophe, que Foucault é um filósofo que os historiadores devem ler. Pois o argumento 

dele lembra da necessidade de se investigar as noções de condições de possibilidade 

e emergência de determinados acontecimentos históricos. Para Léonard a medicina, 

num dado momento, se beneficiou de um programa político para aumentar e promover 

a saúde da população e prometendo realizações que ainda se encontravam no futuro, 

conseguindo novas relações de poder, exercendo poderes antes não praticados. 

 A despeito das criticas feitas a Foucault no L'Historien et le philosophe: a propos 

de Surveiller et punir: naissance de la prison, Léonard elogia Foucault afirmando que 

ele acerta ao perceber que no nascimento das prisões houve um aumento na autoridade 

dos instrumentadores do direito e depois se construiu uma cientificidade sobre eles. 

Léonard traça um paralelo com sua pesquisa dizendo que “a autoridade dos médicos 

aumenta e seu prestígio é construído antes que seu conhecimento se prove”290. A tese 

desenvolvida, sem nomear os interlocutores teóricos diretamente, pode ter suas 

                                                           
290 LÉONARD, Jacques. L’historien et le philosophe – A propos de: Surveiller et punir: naissance de la 
prison. In: PERROT, Michelle. L’impossible prison: Recherches sur le système pénitentiaire au 
XIXe siècle. Paris: SEUIL, 1980. p. 21. 
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relações montadas quando associada a esse texto. Ainda no mesmo texto sobre Vigiar 

e punir ele diz que “Foucault não se engana: este é o melhor exemplo da dialética do 

poder e do saber”.291 Essa passagem, ao ser relacionada com o texto da tese, faz 

emergir uma visão teórica que quer ver no livro uma dialética do poder, tema que ele 

aborda ao investigar como os médicos fizeram sua ascensão social e as redes nas 

quais eles se inseriram para isso, mas não o nomeia como tal. Cabe agora voltar para 

o texto, L’historien et le philosophe – A propos de: Surveiller et punir: naissance de la 

prison, no intuito de tentar relacionar os argumentos propostos por Léonard e as 

respostas que Foucault deu a ele para perceber com o historiar foi problematizado 

nesse debate. 
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Sessão II – 28/07/2016 

 

LITERATURA, HISTÓRIA E MEMÓRIA: OSWALDO LAMARTINE DE FARIA E 
A IDENTIDADE SERIDOENSE 

Maria Samara da Silva292 

 

INTRODUÇÃO  

Nosso ponto de partida se localiza na experiência adquirida no seio do projeto 

de iniciação cientifica Novas demandas da história seridoense: inventariando os escritos 

históricos, literários e memorialísticos293 e se enquadra como a uma continuação do 

projeto, "Escriturística” Seridoense: fontes históricas, memorialísticas e literárias (fins do 

século XIX ao XX). Como espaço privilegiado para este exercício, o Seridó potiguar 

tem uma larga produção escrita que ao se estabelecerem produzem um espaço de 

conhecimento sobre um território. Seguindo essa linha temos como foco a obra do 

escritor Oswaldo Lamartine de Faria ser que em suas obras deu um lugar de destaque 

ao Sertão do Seridó.   

Nascido em 1919 Oswaldo Lamartine de Faria filho do Juvenal Lamartine de 

Faria294 e Silvina Bezerra de Faria295 foi o decimo filho do casal. Mesmo durante sua 

vida tendo sido levado a morar em cidades como Natal e posteriormente o Rio de 

                                                           
292 Estudante do Curso de História –CERES – UFRN; E-mail: SamaraSilvavid@yahoo.com.br 
293 Bolsa de iniciação cientifica (Propesq) sob orientação do professor doutor Joel Carlos de Souza 
Andrade e     executada no período de 2014 a 2015.  
294 Advogado, jornalista, magistrado, político, nascido em Serra Negra do Norte, governou o Rio Grande 
do Norte de 1928 a 1930.  
295 Filha caçula de Silvino Bezerra de Araújo Galvão, chefe político de Acari.  
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Janeiro, Lamartine sempre esteve sentimentalmente ligado ao espaço rural.  Entre 

algumas das propriedades que alimentaram esses sentimentos podemos citar a fazenda 

Acauã, (Riachuelo), ou a Fazenda Lagoa Nova (São Paulo do Potengi). Vivendo entre 

pessoas simples ele entrou em contato com uma grande gama de tradições como as 

práticas do encouramento, os adivinhos da chuva, os pescadores, caçadores, o cordel 

e os causos, e artesãos em geral.   

O aspecto histórico que mais impactou sua vida foi a revolução de 1930 que 

além de depor seu pai do cargo de governador que ocupava desde 1928 desfigurou 

sua família com o exilio de Juvenal Lamartine em Paris. Essa foi uma das grandes 

mágoas em sua vida. A seguir um depoimento a respeito do pai.   

 

A de pai e amigo. A revolução de 30 me atirou em internatos 
até 1940. Adolescência e primeira mocidade –barro molhado – 
longe dele, quando dele mais carecia. Estudante, fui vadio e 
bagunceiro. Logo, não foi um bom filho –tendo disso consciência 
e remorso. Era um homem austero, de sobriedade espartana, 
sociável, força de vontade invulgar e resignação. Atencioso, 
gostava de ouvir os jovens. Disciplinado e intolerante com os 
preguiçosos e gastadores. Asseado- nunca o vi, mesmo depois 
de cego, com a barba por fazer. Sombra de oiticica de todos 
nós nas dúvidas e dificuldades. Desorganizado com papeis e de 
extrema inabilidade manual. Nunca o ouvi sequer solfejar, ou 
mesmo assobiar. Tinha rédeas de um Marialva-e quem disso 
entende, sabe que não é comum. A política o apeou do governo 
e o exilou por uma revolução que não era de seu estado, e sim 
nacional. Trucidaram o filho eu mais queria. Depois, já no fim 
as travas do glaucoma. Mas nunca se deixou abater. Para 
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muitos e para o mundo ele se foi naquele 1956 (LAMARTINE 
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No que refere-se as produções acerca da vida e obra de Oswaldo Lamartine 

destacamos para nosso exercício os trabalhos acadêmicos de Olivia Morais de Medeiros 

Neta e Daniel de Hollanda Cavalcante Piñero, Marize Lima de Castro, onde pudemos 

identificar uma compreensão focada nas questões biográficas bem como na tradição e 

na saudade, a perda de um determinado modo de vida que deixaram sua marca no 

modo como esse autor desenvolve sua narrativa.   

Além disso buscamos em outros trabalhos consagrados como Em Alpendres 

de d’Acauã: Conversa com Oswaldo Lamartine de Faria (2001) organizado por Natércia 

Campos que versa sobre conversas com escritor onde temos perguntas realizadas por 

grandes escritores como Vicente Serejo, Ariano Suassuna e Virgílio Maia e Rachel de 

Queiroz.  

No conjunto da produção Oswaldiana destacamos para nosso ato de pesquisa, 

Sertões do Seridó (1980), Ferro de Ribeiras do Rio grande do Norte(1984) e 

Encouramento e arreios do vaqueiro no Seridó (1969), tidos aqui na posição de registros 

relevantes do modo como o autor via e escrevia sobre o seu mundo.  

Nossa abordagem com relação a essas fontes historiográficas está voltada 

para a instancia memorialista e literária da obra de Lamartine. Embora possamos 

afirmar que ao escrever seus livros este, tenha tido em essência a intenção de produzir 

um conhecimento histórico, podemos dizer então que nos seus escritos em muitos 

momentos a história se intercruza com sua memória pessoal e com a prática literária 
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no que se refere sobretudo as mudanças socioculturais pelas quais o sertão do Seridó 

passou a partir de meados do século XX. 

Nossa escolha se justifica por uma propriedade fundamental desta tipologia de 

fonte, que consiste na capacidade de ser um representativo do discurso do autor e de 

sua autoria ou modo como o sujeito transfere para o papel o seu olhar sobre o mundo 

que o cerca e em especial, no caso de Lamartine de Faria, conseguem transmitir o  seu 

apego emocional a terra e a sua herança cultural, permeada por suas memórias e 

vivências nas fazendas dos sertões do Seridó além de ser um documento que atesta a 

visão particular de um sujeito sobre as transformações vivenciadas com o advento da  

modernidade.  

Oswaldo Lamartine de Faria tem sido identificado como um dos autores 

pertencentes a chamada historiografia tradicional do Rio Grande do Norte, dentro desse 

grupo estão autores como Luiz da Câmara Cascudo, Olavo de Medeiros Filho, José 

Augusto Bezerra de Medeiros, Manuel Dantas entre outros. Em suas obras 

identificamos entre os seus temas centrais questões como a saudade a memória a 

tradição os modos de vida e trabalho do homem do Sertão.  

No que se trata das obras dedicadas ao estudo da vida e obra desse autor 

destacamos que ainda existem poucos trabalhos realizados dentro do espaço da 

academia. Entre as que existem, observamos a presença de escritos não apenas na 

área da História, mais sobre tudo, no campo das Letras o que nos despertou para a 

possibilidade de argumentar sobre o espaço discursivo ocupado por este. 
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Uma das obras mais importantes sobre esse tema é Em alpendres d’ Acauã, 

Conversa com Oswaldo Lamartine de Faria (2001) uma compilação de Natércia 

Campos que vem numa perspectiva de documentar ou fazer a reunião de uma entrevista 

feita com Oswaldo Lamartine tendo participação além de Natércia Campos, outros 

autores amigos e conhecidos seus como por exemplo, Ariano Suassuna e Rachel de 

Queiros e Vicente Serejo.  

O livro traz nesta entrevista aspectos da vida no campo e de como se afeiçoou 

ao trato com as tradições e com a memória do Sertão além de questões familiares tais 

como a relação com os pais. É particularmente interessante como o autor se mostra 

decepcionado com a finitude dos costumes que a modernidade trouxe através de sua 

eletricidade e seus carros e bicicletas que   substituíram os burros e cavalos de montaria 

e os lampiões a gás.  

Partindo dos levantamentos realizados pela autora Olívia Morais de Medeiros 

Neta- Ser(tão) Seridó em suas cartografias espaciais (2007) – temos um trabalho de 

dissertação em História, o primeiro sobre a temática nesta área, que junta diversos 

nomes da historiografia tradicional do Rio Grande do Norte dentre os quais destacam-

se o já mencionado José Augusto Bezerra de Medeiros, além de Juvenal Lamartine de 

Faria e Manuel Dantas e o próprio Oswaldo Lamartine.  

Observamos a forma como o espaço do Sertão foi tão significativo para a vida 

deste autor de forma que a escrita do espaço se traduz na escrita de si mesmo. Desta 

forma a obra vai se dedicar mais profundamente aos lugares de produção de sua prática 

percebendo as contribuições de seu pai Juvenal Lamartine para despertar o interesse 
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pelas coisas do Sertão. Desta forma esta obra tem a percepção de um Oswaldo 

Lamartine memorialista.   

Estabeleceremos um contato a pesquisa de Daniel Cavalcante de Hollanda 

Piñero – Multiplicando Veredas entre Guimarães Rosa e Oswaldo Lamartine (2014), 

um trabalho dissertativo na área de letras, um precursor no campo. Neste estudo 

pudemos perceber as relações discursivas entre esses dois autores de modo a 

compreender como cada um construiu uma de terminada visão sobre o Sertão. Dentro 

de sua análise Piñero alinha a produção de Oswaldo Lamartine de Faria a uma das 

correntes do movimento regionalista da década de 1930, onde este estaria inserido 

como um ensaísta. Os dois autores estudados, Lamartine e Rosa entrelaçam suas 

narrativas com aspectos da própria experiência pessoal. Portanto, sua abordagem vai 

trazer à tona a face literária de Lamartine.   

Temos ainda referenciais da produção local, duas monografias296. A primeira 

versa sobre a importância referencial da Memória e das práticas culturais do fazer no 

processo de construção do Seridó e tem como autora e titulo, Natalia Raiane de Paiva 

Araújo, Pelas Memórias de Oswaldo Lamartine: artes de fazer nos Sertões do Seridó 

(2013).  Nessa pesquisa busca-se reconhecer a preocupação da escrita oswaldiana 

com a descrição dos objetos e modos de fazer do sertanejo, desde a culinária até os 

nós da pescaria ou as técnicas de encouramento, temos ainda a questão dos ferros de 

marcar gado que para o autor eram tidos como espécies de brasões heráldicos das 

                                                           
296 Pesquisas produzidas no Centro de Ensino superior do Seridó (CERES-CAICÓ).  
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famílias do Seridó. Podemos falar que ao trazer essas questões essa pesquisa vê o 

autor sob o viés memorialista.   

A segunda consiste de uma reflexão mais abrangente das obras de Oswaldo 

Lamartine que nos ajudará a pensar qual o lugar ele ocupa dentro da historiografia 

Seridoense tal trabalho tem por autor e titulo, Wesley dos Santos, Seridó X Oswaldo 

Lamartine: uma historiografia regional.  

Por fim a pesquisa mais recente sobre Oswaldo Lamartine foi uma tese com o 

título, Areia sob os pés da alma: uma leitura da vida e obra de Oswaldo Lamartine de 

Faria(2015), produzida por Marize Lima de Castro para o Programa de pós graduação 

em estudos da linguagem da Universidade Federal do Rio grande do Norte.  

Sua abordagem da vida e obra de Oswaldo Lamartine é vasta e consiste na 

busca pelo processo de formação deste intelectual, quais foram suas motivações, 

inspirações, é particularmente interessante como a autora descortina a relação entre 

Lamartine e Câmara Cascudo. Sua concepção da obra de Lamartine é literária tendo a 

memória como forma de narrativa. Além disso, esta pesquisa traz à tona uma série de 

documentos inéditos cedidos por pessoas próximas ao autor como é o caso de 

Candinha Bezerra297 

 

Esta pesquisa concebe memória como forma narrativa literária, ou 
seja, como gênero narrativo sob a forma escrita, capaz de promover 
um retorno temporal do narrador e evocar personagens e fatos 
representativos para a construção de uma imagem do passado, assim 

                                                           
297 Fotografa e produtora cultural do com atuação no Rio Grande do Norte.  
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como do presente no qual se situa aquele narrador” (CASTRO, 
2015.p. 26).  

 

Portanto ao nos dedicarmos a leitura deste aparelho bibliográfico sobre o autor 

percebemos em primeiro lugar inexistência de um discursão em torno da categorização 

de Oswaldo Lamartine como um autor entre os universos da Literatura da História e da 

Memória.  Sendo assim destacamos para a nossa pesquisa a discursão sobre História, 

Memória e Literatura como campos de conhecimento fronteiriços (VELLOSO,2012) ou 

muito próximos uns dos outros. Essa questão nos leva a outra que é, o que podemos 

nomear como historiador? Será que apenas os acadêmicos do curso de História fazem 

ou fizeram História? Quais os modos de se fazer História?   

Nosso trabalho encontra-se inserido dentro das problemáticas da História 

Cultural campo que se configura mais claramente a partir das últimas décadas do século 

XX e  que tem como principal característica o trato com o conceito polissêmico de 

cultura ou a cultura no plural onde se estuda sobretudo a formação e a absorção de 

objetos culturais em suas mais variadas formas (BARROS, 2005)  outra peculiaridade 

da História Cultural e o seu caráter multidisciplinar mantendo diálogos com várias áreas 

do conhecimento  tais como a psicologia, antropologia, sociologia, literatura entre outros 

o que é particularmente importante para esse trabalho.  

Nas suas respectivas definições, Ronaldo Vainfas (1997) e José d´ Assunção 

Barros destacam entre outros, a possibilidade de se pensar em três caminhos para se 

tratar a História Cultural, a do italiano Carlos Ginzburg, autor cuja principal obra e O 

queijo e os vermes(1976), onde se trabalha a ideia de um conceito de cultura polifônico 
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que consiste na leitura de uma cultura pela outra, sendo elas a cultura popular e a 

cultura letrada.  

 A abordagem de Edward Thompson autor de obras como Costumes em 

comum(1998) e Senhores e caçadores(1977), consiste em uma reelaboração das 

teorias marxistas recobrando dentro da História Social Inglesa as questões culturais 

como os costumes e as tradições diferenciando de uma visão puramente económica da 

História.  

E pôr fim a perspectiva da História Cultural de Roger Chartier em produções 

como História Cultural entre Práticas e representações (1988), e A História ou a leitura 

do tempo (2010) que trata das práticas culturais e de como estas podem gerar produtos 

culturais tais como os livros, músicas pinturas e etc. Esses produtos culturais podem 

ser consumidos e dar origem a novas práticas e a novos objetos.  Dentre essas três 

escolhemos trabalhar com a última uma vez que ao buscar investigar a obra de Oswaldo 

Lamartine de Faria estamos tratando diretamente com a visão de Chartier sobretudo no 

que tange a produção e consumo de produtos culturais aqui mais especificamente de 

livros.  

Além disso temos como fundamental a discursão sobre memória presente em 

Pierre Nora em seu escrito Lugares de Memória (1993) no qual destacamos que a 

atividade de resgate da memória bem como da construção de lugares de memória, é 

algo inerente as sociedades modernas diante da inexistência de uma memória 

espontânea ou natural.  
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Aceleração da história. Para além da metáfora, é preciso ter a noção 
do que a expressão significa uma oscilação cada vez mais rápida de 
um passado definitivamente morto, a percepção global de qualquer 
coisa como desaparecida – uma ruptura de equilíbrio. O arrancar do 
que ainda sobrou de vivido no calor da tradiçãono mutismo do 
costume, na repetição do ancestral, sob o impulso de um sentimento 
histórico profundo. A ascensão á consciência de si mesmo sob o signo 
do terminado o fim de alguma coisa desde sempre começada. Fala-
se tanto de memória porque ela não existe mais. (NORA, 1993.p. 7).  

 

Sendo assim dentro dos objetos da História Cultural nosso trabalho encontra-

se inserido dentro das problematizações de uma cultura letrada, em cujo o foco consiste 

de um sujeito produtor de cultura que tem como referência um modo de vida a partir 

do qual produz um discurso permeado por uma série de representações da realidade 

por ele vivenciada.  

 

Na primeira acepção, a representação é o instrumento de um 
conhecimento mediato que faz ver um objeto ausente 
substituindo-lhe uma "imagem “capaz de repô-lo em memória e 
de "pintá-lo" tal como é. Dessas imagens, algumas são 
totalmente materiais, substituindo ao corpo ausente um objeto 
que lhe seja semelhante ou não: tais os manequins de cera, de 
madeira ou couro que eram postos sobre a uma sepulcral 
monárquica durante os funerais dos soberanos franceses e 
ingleses ("Quando se vai ver os príncipes mortos, exibidos em 
seus leitos de morte, só se vê a representação, a efígie") ou, 
mais geralmente e outrora, o leito fúnebre vazio e recoberto por 
um lençol mortuário que " representa" o defunto (" Representação 
diz-se também na igreja de uma falsa uma de madeira, coberta 
por um véu de luto, em torno do qual se acendem círios, quando 
se oficia uma cerimônia fúnebre"). (CHARTIER, 1993.p. 184). 
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Outro aporte teórico no qual nos embasamos e Michael de Certeau que 

constitui-se como um autor que nos traz valorosa discursão acerca da produção de 

uma escrita na História. Com ele tentamos dialogar sobre os lugares de produção de 

onde parte a escrita do conhecimento percebendo as relações entre o corpo social e 

institucional na escrita de uma narrativa (CERTEAU, 1982). Este teórico também nos 

auxiliará na nossa elaboração sobre o que é um historiador.  

DISCUSSÃO:  

Inicialmente devemos fazer algumas distinções de sentido antes de partir para 

a análise efetiva das fontes. Essa atividade refere-se aos significados de História de 

Memória e de Literatura para o nosso uso. No que diz respeito a História, temos a dizer 

que nossa apropriação do termo vem no sentido de uma prática assim como anunciou 

Michael de Certeau em sua Escrita da História (1982).  

 Nesse sentido pensamos na produção executada por Oswaldo Lamartine de 

Faria como histórica em certa medida, pois a consideramos como marcada por uma 

série de práticas, e de levar a uma determinada reflexão sobre o passado através de 

uma dada escrita.  Não dizemos com isso que a produção oswaldiana seja 

eminentemente histórica mas que sim demonstra caráter histórico selecionando fontes, 

dialogando com outros autores.  

 

Mas o gesto que liga as “ideias” aos lugares é, precisamente, um 
gesto de historiador. Compreender, para ele, é analisar em termos de 
produções localizáveis o material que cada método instaurou 
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inicialmente segundo seus métodos de permanência. Quanto a história 
se toma para o prático, o próprio objeto de sua reflexão, pode ele 
inverter o processo de compreensão que refere um produto a um 
lugar? Ele seria um fujão; cederia a um álibi ideológico se, para 
estabelecer o estatuto do seu trabalho, recorresse a um alhumes 
filosófico, a uma verdade formada e recebida fora dos caminhos pelos 
quais, em história, todo sistema de pensamento está referido a 
“lugares” sociais, econômicos, culturais etc. (CERTEAU,1982, p. 55)  

 

Diante da experiência da modernidade a ideia de memória se coloca como 

essencial para todos aqueles que vêm suas identidades ameaçadas. Por isso a prática 

da rememoração é tão frequente entre aqueles que vivenciaram o violento processo de 

transformação que a humanidade vem passando desde o início do século XX. Deste 

modo analisamos a memória dentro da obra de Lamartine como o resíduo desta relação. 

Nesse sentido nos ancoramos em Pierre Nora em seus Lugares de memória (1993) 

onde se desenrola essa discussão. 

 E para entendermos melhor essa perspectiva tomamos as palavras de 

Marshall Berman em Todo que é solido se desmancha no ar: A aventura da 

modernidade onde se descortina tão bem essa vivencia da modernidade. 

 

Existe um tipo de experiência vital — experiência de tempo e espaço, 
de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida — 
que é compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo, hoje. 
Designarei esse conjunto de experiências como “modernidade”. Ser 
moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, 
poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das 
coisas em redor — mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que 
temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. (BERMAN, 1982, p. 
11).  
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Com relação ao aspecto da literário pensamos segundo Paula Cristina Lopes 

em Literatura e linguagem literária (2012) busca uma definição e nos revela que o 

conceito de literatura foi ao longo do tempo discutido de diversas maneiras. Primeiro 

como a face escrita da erudição na qual estavam presentes os textos clássicos.  Com 

os filósofos do iluminismo no século XVIII temos a literatura como arte caracterizada 

por valores estéticos. E por fim temos a função da literatura como o conjunto de escritos 

de um determinado povo ou nação marcado por certas características. Destas três 

escolhemos a segunda, a literatura como uma expressão estética. 

Falar de literatura como arte (verbal) é falar inevitavelmente de 
imitação. De facto, descrever a literatura como arte é considerá-la 
uma forma de imitação, um meio de reprodução e recriação através 
da palavra. Historicamente, o conceito de arte como imitação remonta 
a Platão e Aristóteles. Platão expõe esse conceito na República, de 
forma bastante depreciativa, quando descreve a literatura (e também 
a pintura) como imitação afastada da realidade. Com Aristóteles o 
conceito renova-se, perde o sentido negativo. Na Poética, Aristóteles 
qualifica como “modos de imitação” (mimesis) a poesia, a tragédia, a 
comédia, a lírica. A arte literária é mimesis, é a arte que imita pela 
palavra. Isto quer dizer que a literatura imita a vida; a vida está 
continuamente a ser reinterpretada. (LOPES, 2012, p. 4). 

 

Essa visão se liga ao nosso trabalho no sentido de que ao representar na sua 

escrita aspectos da sua vida Oswaldo Lamartine executou em parte um trabalho literário 

além é claro do valor estético de sua escrita por vezes até poética na execução. Além 

disso, nossa em escolha em relacionar Oswaldo a literatura parte também das 

apropriações que foram feitas de sua obra entre os autores acadêmicos estudados 
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anteriormente neste texto, neles a apropriação da obra de Lamartine como literatura foi 

vasta.  

Passamos agora a analise realizada das obras tidas aqui na posição de fontes, 

devemos ponderar que os títulos escolhidos não constituem a totalidade da obra do 

autor, mas que em nossa visão demonstraram os aspectos necessários para traçar uma 

linearidade discursiva.  

A primeira delas é a coletânea Sertões do Seridó de 1980 publicado pelo 

Centro Gráfico do Senado consiste de uma reunião de cinco ensaios do autor, A caça 

no Sertão do Seridó(1961), A.B.C da Pescaria de açudes do Seridó (1961), Algumas 

abelhas dos Sertões do Seridó(1964), Conservação dos alimentos nos Sertões do 

Seridó(1965), e Açudes os Sertões do Seridó (1978). Dentro do conjunto da obra essa 

é a mais requisitada para a pesquisa sobre o autor talvez por ser a mais representativa 

em termos do seu estilo. É também nela que encontramos alguns dos aspectos da sua 

experiência com artífices locais, aos quais Lamartine tinha como mestres, foram eles, 

Zé Lourenço, o construtor de barragens; Chico Julião, o Caçador de abelhas; Bonato 

Liberato Dantas, o pescador de açudes; Olintho Ignácio, o rastejador (LAMARTINE DE 

FARIA, 2001). 

A segunda obra é o livro Encouramento e arreios do vaqueiro do Seridó de 

1969 publicado pela fundação José Augusto, vai tratar do processo histórico que deu 

origem a cultura do vagueiro nos Sertões do Seridó com a necessidade de se tratar 

dos gados. O foco principal está na produção e uso das roupas de couro com a 

finalidade de proteger o vagueiro das condições abruptas encontradas em meio a 
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caatinga. Assim como em Sertões do Seridó existe aqui um minucioso processo de 

descrição das práticas e técnicas usadas no encouramento que vão desde o esfolar do 

animal até a costura da peça. Temos ainda desenhos feitos pelo próprio Lamartine 

representando todas as partes constituintes da vestimenta do vaqueiro.  

A terceira obra é Ferro de Ribeiras do Rio Grande do Norte de 1984 publicação 

da Coleção Mossoroense, nela destaca-se a trajetória e importância das marcas de 

ferrar gado no contexto da pecuária seridoense. Nesse sentido salientam-se as famílias 

tradicionais de grandes proprietários de terras e rebanhos. Mas talvez o aspecto mais 

importante da obra seja a natureza heráldica que ele atribui aos ferros de marcar, ou 

seja os ferros de marcar se constituíram no Sertão do Seridó como espécies de brasões 

de família. Essa relação foi tão marcante para Oswaldo Lamartine que em certo 

momento da sua vida passou a utilizar o símbolo de seu ferro de marcar gado como 

assinatura junto a seu nome.  

A História permeia todos esses textos entremeando-se com a memória pessoal 

e o aspecto da literatura, assim o autor vai tecendo sua narrativa acerca dos modos de 

vida dos Sertões do Seridó.  A história é construída aqui através de uma linha 

documental na qual destacam-se o uso de fontes oficiais como relatórios técnicos, 

decretos de lei entre outras minuciosamente discriminadas em notas de rodapé. Além 

disso temos uma serie de relatos, poesias e cações tradicionais.  Juntamente com 

essas questões temos as gravuras feitas de próprio punho, as fotografias, e os cordéis, 

por isto fica claro o universo de fontes as quais o autor tinha acesso.  

Ainda em meados de 1959 os prefeitos de Nova Cruz (Joanita torres 
Arruda Câmara) e de Touros, acudindo ao pedido do agrônomo 
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Guilherme de Azevedo que solicitava o desenho das ribeiras locais, 
mandaram    também os ferros de algumas famílias de criadores. A 
riqueza plástica de alguns deles, e de tantos outros que passaram 
pelos nossos olhos, estão a merecer uma melhor valorização por parte 
dos nossos artistas. (LAMRTINE DE FARIA, 1984.p.39).  

 

A memória é quase que o mote para todo o livro pois como já falamos grande 

parte das informações nele contidas vem da convivência com artífices regionais. 

Também já falamos sobre a questão das identidades ameaçadas, aqui, ela aparece 

com grande força ao tratar por exemplo do findar de modos de fazer tradicionais no 

que diz respeito por exemplo, a construção dos açudes a caça e a pesca. Sobre a 

preocupação a respeito das vestes do vaqueiro, Lamartine escreveu. 

 

O melhoramento das raças, a divisão e sub-divisão das propriedades, 
a pastagem artificial, a fenagem, a silagem, os concentrados, as 
instalações rurais e o melhor manejo do gado, fazem crer que a atual 
vèstia dos nossos vaqueiros será, com o passar dos anos, modificada 
ou mesmo substituída, sobrevivendo aqui ou acolá, nas criações 
extensivas ou nas tradicionais festas de vaquejadas 

Daí, a natural preocupação em descreve-las, peça por peça, Tim-Tim 
por Tim-Tim, de modo a oferecer um figurino, o quanto possível exato 
e fiel, de como se enervaram os vaqueiros por todos os Sertões do 
Seridó. (LAMARTINE DE FARIA, 1969. p. 23).  

        

Com a literatura a relação que se estabelece é a de passagens belas e poéticas 

onde se demostra um sentimento profundo de pertencimento ao lugar e de ligação com 

a terra e com a cultura que o formou e que tanto busca preservar. Isso fica bem claro 

nessa passagem quando se fala dos açudes sertanejos.  
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Espia-se a agua se derramando liquida e horizontal pela terra adentro 
a se perder de vista. As represas esgueiram-se em margens 
contorcidas e embastadas, onde touceiras de capim de planta ou 
mandante de hastes arroxeadas debruçam-se na lodosa lama. O 
verde das vazantes emoldura o açude no cinzento dos chãos. Do 
Silencio dos descampados vem o marulhar das marolas que morrem 
nos rasos. Curimatãs em cardumes come e vadeam nas águas 
beirinhas nas horas frias do quebrar da barra ou morrer do dia. Nuvens 
de marrecas caem dos céus. Pato Verdadeiro, putrião e paturi 
grasnam em coral com o coaxar dos sapos que abraçados se 
multiplicam em infindáveis desovas geométricas. Gritos de socó 
martelam espaçadamente os silêncios. O mergulham risca em rasante 
voo o espelho líquido das águas. Garças em branco- noivo fazem 
alvura na lama. E o arremedar, naqueles mundos, do começo do 
mundo... (LAMARTINE DE FARIA, 1980.p. 23). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como considerações finais podemos dizer o seguinte, motivados pela 

importância da obra de Oswaldo Lamartine de faria tentamos discorrer sobre a 

multiplicidade de sentidos em sua obra no que diz respeito aos universos fronteiriços 

da História da memória e da Literatura.  

Desta forma Buscamos focar nossa atenção na sua produção e nas pesquisas 

realizadas com base nesta, apesar disso, não pudemos deixar de lado alguns aspectos 

da sua vida pessoas que tiveram grande impacto na sua escrita. Destacamos para esse 

breve exercício apenas uma parcela de sua grande produção, entretanto, essas obras 

foram escolhidas por serem representantes fecundos de seu discurso. Buscamos 

pensar sobre a figura do historiador e se essa prática estaria restrita apenas a 

academia. 
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Evidentemente que esse breve exercício é lacunar porem pretendemos com 

mais tempo de leitura desenvolve-lo no futuro sobretudo no que diz respeito aos 

conceitos utilizados onde pretendemos um maior aprofundamento. Por fim, esperamos 

ter lançado uma discussão frutífera. 
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UMA DISCUSÃO TEÓRICA EM TORNO DAS METÁFORAS OU TENDÊNCIAS 
DO VOCABULÁRIO HSTÓRICO: TRADUÇÃO CULTURAL E HIBRIDISMO 
 

Marco Aurélio Ferreira da Silva298 

 

A proposta, ora apresentada, é parte do Projeto de pesquisa: CAPITALISMO E 

CIVILIZAÇÃO NAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ (1860-1930) e que tem como 

eixo temático: Sociabilidades e Costumes. Este é parte da reflexão em torno dos 

costumes das classes e do “homem simples” e “citadino” (...) “que ocupa espaços 

urbanos, desloca-se por seus diversos territórios e estabelece relações de proximidade 

e distância com outros citadinos, em contextos específicos e situados”. (FRÚGOLI 

JÚNIOR, 2007, p. 7) Ou seja, ela pretende apreciar os hábitos dos envolvidos pela 

experiência do viver em cidades, e de como com seus hábitos (re)agiram aos 

encontros/confrontos culturais, marcados pelos fluxos das gentes e das coisas que 

circularam, quanto parte do processo de mundialização econômica (“Economia-mundo 

Capitalista). 

Desta feita, tem-se como ponto pacífico nos estudos urbanos, considerar a cidade 

como um “lócus” e centro de convergência de processos e interesses diversos. 

(OLIVEN, 1984) O que não seria diferente, quando envolvida num processo 

civilizacional capitalista em expansão planetária – “Moderno Sistema-Mundo”. Ela está 

enraizada nesse propósito expansionista de uma “economia-mundo capitalista”. 

(WALLERSTEIN, 2001) 

                                                           
298 Professor Doutor, Classe Associado, do Curso de História da Universidade Estadual do Ceará (UECE). 
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Como bem observa Ruben Oliven (1984, p. 13) ao falar do aumento da 

importância da cidade nos períodos históricos recentes (Revolução Industrial e a 

formação do Modo de Produção Capitalista): 

 

“As cidades estão fortemente associadas a estes processos 
porque historicamente elas foram os lugares onde a burguesia 
primeiro conseguiu florescer (daí o adágio alemão ‘O ar da cidade 
liberta’) e onde mais tarde a industrialização criou raízes”. 

 

Está-se diante de uma expansão destacada pela inovação tecnológica, pela 

transformação econômica, pela modificação do viver político e pela reorganização dos 

espaços. Apesar disso, a cidade não figura tão somente como um mero elemento inerte, 

paciente ou receptáculo passivo, mas também como capaz de produzir novas formas e 

espaços de sociabilidades e de gerar novas interações sociais. Ela, com toda a sua 

dinâmica comercial e industrial e seus fluxos de capitais, serve como um ponto de 

confluência ou como porta de conexão de toda uma rede, interligando diversas esferas 

de vida sociocultural de sociedades distantes umas das outras. Distantes sejam do 

ponto de vista espacial ou cultural. Daí, poder vê-la como um lugar para um complexo 

sistema de trocas objetivas (Material) e subjetivas (Cultural/simbólica). 

Quando pensamos o capitalismo moderno, logo o associamos às significativas 

mudanças em todas as esferas da vida em sociedade. A sua expansão teve como um 

corolário a aproximação das sociedades, intermediado por um complexo sistema de 

trocas, no qual o mercado funciona como um motor básico/primordial capaz de gerar 

as interações as mais diversas ou de diferentes tipos. Entretanto, esse fenômeno da 

interação cultural dá-se não só através de “mecanismos econômicos e comerciais”, 
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mas também por meio de uma dimensão imaterial (simbólico-cultural). É o caso, por 

exemplo, dos estrangeiros que se deslocam por outros espaços, que não os próprios 

de seu viver diário. Gerando, assim, o encontro/confronto de costumes, gostos, valores, 

juízos morais etc. 

Desta forma, as ondas de mudanças, que acompanham o processo civilizacional 

capitalista, buscam nos mais recônditos lugares impor e fazer valer um modelo de 

sociedade urbano-industrial capitalista. Essa nova ordem mundial afeta indivíduos e 

grupos em seu aspecto cultural. Ou seja, afeta os “comportamentos, valores, estilos de 

vida, lealdades, identificações, concepções de mundo etc.”. (OLIVEN, 1984, p. 77) 

Cabe destacar, que tais modificações não são “processos lineares”, mas sim 

“tendências gerais que adquirem características diversas em diferentes sociedades e 

períodos”. (OLIVEN, 1984, p. 78) 

Como toda ordem social que se pretende nova, ela busca a aceitação. Tal, 

aceitação não se dá de forma automática e uniforme por parte da população e nem em 

todas as áreas que envolvem o tecido social. 

Como afirma Gilberto Velho (1995, p. 232): 

 

[...] essas indiscutíveis consequências da expansão do 
capitalismo ocidental associam-se a uma visão de modernidade, 
assentada em concepções específicas de racionalidade e de 
indivíduo. Apesar da força do seu impacto, essas transformações 
inevitavelmente interagem com tradições culturais diversificadas. 
Assim, dão margem a sincretismos, combinações e reinvenções 
culturais, não em número infinito, mas variadas e numerosas. Em 
outras palavras, as crenças e valores tradicionais não desaparecem 
necessariamente diante da expansão das ideologias individualistas 
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modernizantes. O fato da sociedade ser, por natureza, 
multidimensional e heterogênea produz alternativas e cria novos 
domínios. 

 

O que temos, por exemplo, como parte integrante da expansão capitalista pelo 

mundo (“Word System”) é o desenvolvimento de ideias que valorizam o indivíduo como 

unidade básica da vida social em detrimento da dimensão holística da sociedade. Tal 

individualismo entrará em constantes confrontos com variadas formas tradicionais de 

sociedades. O que levará ao fenômeno da hibridização ou dos encontros culturais, 

marcados pelo conflito, transculturação, tradução cultural etc. 

São essas interações e/ou alterações culturais que pretendemos desenvolver 

como parte de nossos estudos. Afinal, um desafio que perpassa toda a investigação, é 

o de tentarmos definir “os conjuntos que se enfrentam”. (GRUZINSKI, 2001a) Mas como 

determinar esses conjuntos e seus elementos da intersecção? Não será uma tarefa 

nada fácil por se estar diante de um quadro incessante e acelerado de trocas e que 

abastece um “melting-pot” planetário. 

Consequentemente, acabamos envolvidos num debate em torno dos termos, 

keyboards, metáforas ou tendências do vocabulário histórico como aculturação, imitação 

e apropriação, acomodação e negociação, mistura, hibridização, crioulização, 

empréstimo cultural, fluxos, fronteiras, híbridos etc.. Assim alerta BURKE (2000, p. 

263): 

 

A preocupação com esse problema é natural em uma época 
como a nossa, marcada por encontros cada vez mais frequentes e 
intensos de todos os tipos. Emprega-se uma grande variedade de 
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termos em diferentes lugares e diferentes disciplinas para escrever os 
processos culturais de empréstimos, apropriação, troca, recepção, 
transferência, transposição, resistência, sincretismo, aculturação, 
enculturação, enculturação, interculturação, transculturação, 
hibridização (mestizaje), creolização e interação e interpenetração de 
culturas. 

 

Para o momento, o nosso foco se dirigirá tão somente em direção à ideia de 

Fronteiras e Encontros Culturais e a interpretação / compreensão desses encontros 

através do termo/metáfora da Tradução Cultural. Nossa atenção está voltada a um 

processo de “encontro, contato, interação, troca e hibridização cultural”. (BURKE, 2003, 

p. 6). Estaremos atentos ao fenômeno do Hibridismo Cultural ou das Trocas Culturais. 

Como assevera Burke em seu “ensaio tão híbrido”: 

 

“Embora processos de hibridização possam ser encontrados na 

esfera econômica, social e política, para não mencionar a 

miscigenação, este ensaio não se restringe a tendências culturais, 

definindo o termo cultural em um sentido razoavelmente amplo de 

forma a incluir atitudes, mentalidades e valores e suas expressões, 

concretizações ou simbolizações em artefatos, práticas e 

representações”. (2003, p. 17) 

 

O que faremos, então, é recortar e destacar as variedades de terminologias. Estas 

são diversas, vívidas, enganosas e metafóricas. No entanto, fizemos nossa escolha 

pela metáfora linguística da “Tradução Cultural”, que é (...) “usada para descrever o 

mecanismo por meio do qual encontros culturais produzem formas novas e híbridas” e 
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“por ser mais útil e menos enganosa”. (BURKE, 2003, p. 55-56) Pois [O] “‘termo 

‘tradução’ também tem a grande vantagem de enfatizar o trabalho que tem que ser 

feito por indivíduos ou grupos para domesticar o que é estrangeiro, em outras palavras, 

as estratégias e as táticas empregadas”. (BURKE, 2003, p. 58) 

Contudo, ainda, o mesmo Burke nos alerta sobre o problema da traduzibilidade: 

 

Um dos problemas que estes desacordos revelam com clareza 
é o problema da traduzibilidade. Só porque muitas tentativas de 
tradução cultural foram feitas não quer dizer que os elementos da 
cultura sejam plenamente traduzíveis. De fato, pesando na possível 
direção da pesquisa futura, poderia ser frutífero que os scholars 
prestassem mais atenção àquilo que em uma dada cultura mais resiste 
à tradução, e ao que se perde no processo de tradução de um acultura 
para outra. (2003, p. 60) 

 

Então, um dos desafios lançado, que passa nesse instante pela reflexão em torno 

do fenômeno dos encontros culturais e suas traduções, é o de tentarmos reunir algumas 

das ideias e imagens evocadas por formulações conceituais sobre os Encontros ou 

Hibridismos Culturais, seja no campo de saber histórico ou da teoria social. 

Em outro texto, O que é História Cultural?, o mesmo Peter Burke (2008) aponta 

para o problema dessa tradução: [...] “é que esse trabalho de domesticação nem 

sempre é consciente”. (2008, p. 156) Daí falar do termo “Hibridez”, que acredito não 

caber em nossa pesquisa, pois não iremos trabalhar com “processos inconscientes e 

as consequências não intencionais”. (2008, p. 157) Ou melhor, não enveredaremos 

para uma leitura da Psiquê, como trabalha Peter Gay numa relação com a psicanálise 

freudiana. Isto sem contar com fraqueza dessa “metáfora botânica”, onde dá uma 
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impressão de um processo tranquilo e natural, onde omite o “agenciamento humano”. 

(2008, p. 157) 

Diante dessa escolha pela ideia de tradução cultural, que iremos estudar as 

sociabilidades e usos costumeiros que se encontram e/ou se confrontam em zonas de 

fronteiras. Daí [...] “estudar a história cultural como um processo de interação entre 

diferentes subculturas, entre homens e mulheres, urbanos e rurais, católicos e 

protestantes, muçulmanos e hindus, e assim por diante”. (BURKE, 2000, p. 259) 

 

SOCIABILIDADES E COSTUMES EM UMA HISTÓRIA INTERCONECTADA 

Gostaríamos de fazer alguns apontamentos de costumes já compilados nas fontes 

documentais,299 mas que serão, em momento oportuno, analisados e incorporados na 

composição do quadro costumeiro das cidades do Ceará. Por ora bastará tão somente 

fazer nota de registro como um trabalho preliminar para estudos posteriores. Vejamos 

alguns desses costumes anotados: o mascar fumo, o fumar cachimbo e sua passagem 

para o cigarro (Ex.: anúncios de venda de papel para cigarro originário da Alemanha 

presente em jornais da cidade de Sobral); andar a cavalo e o andar de bicicleta; uso 

de remédios naturais e os remédios químicos das boticas; a prática do futebol; o vestir 

e a moda feminina, o caso das PIN UP’s (Cidade de Fortaleza); uso do chapéu; bigode 

e barba; a modificação do corpo (“Dentes intencionalmente modificados”) – “dentes de 

piranha”; os “amigos de braço no pescoço”; etc. 

                                                           
299 Fontes já consultadas e coletas nas cidades da pesquisa: Periódicos, revistas de moda, fotografias, 
bens de uso e consumo (cultura material), Livros Eclesiástioas (batistérios, casamentos e obituários), 
literatura, Relatório dos Presidentes de Província, leis provinciais e do Estado, Códigos de Postura, 
processos civis e criminais, Autos e Querelas, Inventários, Atas de Câmaras etc. 
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Desses registros e para o instante, tencionamos evidenciar de forma breve e como 

um aperitivo, dois hábitos: o andar de bicicleta e de cavalo e, ainda, a prática de 

modificação intencional e de estética do corpo de mulheres e homens chamados de 

“Dentes de Piranhas”, “Dentes de Ponta” ou “Dentes Limados”. 

Primeiramente intentamos assinalar o andar de cavalo (Passeio) e o andar de 

bicicleta (“Raid”), valendo-nos dos registros do cronista e memorialista João Nogueira 

(2011). Vamos encontrar em seu texto “Hábitos e Costumes Cearenses”, editado na 

obra de coletânea e organizada por Raimundo Girão (2011), O Ceará, a seguinte notícia 

desse hábito nos sertões, que não só demonstrava o passear (lazer), mas também sinal 

de elegância e de distinção. Escreve Nogueira: 

 

Elegância também era riscar o cavalo, isto é, fazê-lo estacar e 
escorregar sobre as patas, bem em frente á casa para onde se ia. Os 
ricos e os elegantes usavam custosas esporas de prata e montavam 
lindos cavalos arreiados com peças do mesmo metal. No luxo com 
estas coisas, muito caprichavam os moços de dentes de ponta e de 
barba portuguesa. (NOGUEIRA, 2011,p. 83) (Grifo Nosso).300 

 

D. José Tupinambá da Frota (1995) em sua História de Sobral301 vai dedicar um 

capítulo para falar sobre os costumes sobralenses. Nessa passagem da obra, o autor 

precisa alguns dos hábitos e costumes da população. Dentre estes costumes, 

registram-se também os passeios vespertinos a cavalo: “Os meses de férias, no fim do 

                                                           
300 Observem o grifo em negrito referente aos “dentes de ponta”. Costume que logo adiante trataremos. 
301 O texto de Tupinambá intercala produções narrativas próprias com a compilação de outros textos de 
estudiosos da História do Ceará ou de Sobral propriamente dito. Assim, sua visão histórica da terra natal 
se constrói com respaldo de documentos de primeira mão ou produzidos a partir de pesquisas realizadas 
por terceiros. O que lhe dá sustentação direta ou indiretamente ao seu modo de ver/ler a história local. 
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ano, passavam os acadêmicos sobralenses na terra natal. E como não havia outras 

diversões, preparava-lhes o carinho paterno excelentes cavalos, para os seus passeios 

vespertinos pelas ruas e subúrbios da cidade. Era tradicional esse costume”. (FROTA, 

p. 504) 

Igualmente vamos encontrar registro desse costume na Coluna “Entrevista 

Inesperada” do jornal sobralense O Xicote302, editado no dia 12 de dezembro de 1926, 

quando um grupo de jovens sai em caravana para a Serra da Meruoca303: 

 

Em um certo Domingo, juntaram-se a “pixotada” para a festa, 
festão, na serra da meruoquinha e pela manhã marchava a caravana 
em direção ao Corrego onde, antes de chegar, o Jacob sentindo-se 
máo na sella, quis deitar-se um pouco no macio musgo (de pedras 
ponteagudas) escapando servir de tapete ao seu fogoso corcel! 

- cahio? 
Coisinhas! Dahi em diante ia muito bem. 
Eis-nos chegados á Serra. 

 

Esse mesmo periódico, no número 9, de 29 de novembro de 1926, dá notícia de 

um mesmo passeio de lazer em direção a Serra da Meruoca. No entanto, tal passeio 

não será realizado por cavalos e sim por “Bycicletas”: 

 

                                                           
302 Órgão quinzenal, crítico e noticioso de Sobral tendo sua oficina localizada à Rua Dr. Caipira, Telep 
1888. Redatores Xico Boia, Xico Oiticica e H. Romeu. Cf. Jornais Cearenses em Microformas, Catálogo 
Geral. Fortaleza: Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto. 1988, p. 57. 
303 “SERRA DA MERUOCA – Esta localizada a 24Km de Sobral. Sua altitude varia muito. A cidade está 
a 610m. [...] A serra da Meruoca é uma das mais grandes fontes de abastecimento do mercado de 
frutas, verduras e cereais. É o grande celeiro do comércio de gênero de primeira necessidade”. (Padre. 
João Mendes Lira, 1971, p. 74) 
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Sobral, 21 – 7hs. Milton – Meruoca - Afim de fazerem “raid” 
em bycicletas, de Sobral – Meruoca, partiram os intrépidos cyclistas 
Antonio Pinto e João Kalckmann. 

[...] 
Sobral, 21 – 5,30h. Milton – Devido a grande demora acabam 

de chegar os excursionistas que foram alvos de grande recepção, 
grande multidão esperaram no cemitério novo. Compareceu á 
recepção a banda Martins. Em hora aos mesmos será promovida um 
baile perto da cadeia. 

Xico Boia. 
 

 A bicicleta não tira o lugar do cavalo, mas agora surge como uma novidade e 

como uma maneira de se deslocar para o passeio vespertino dos jovens que se 

deslocavam a serra da Meruoca. 

Em segundo lugar, outro hábito merecedor de destaque é a prática cultural dos 

“dentes intencionalmente modificados” (LIRYO, SOUZA E COOK, 2011) entre homens 

e mulheres do Ceará. Essa prática era conhecida como “dente de piranha”, “dentes de 

ponta” ou, ainda, “dentes limados”. Como prática, costumavam alterar os incisivos 

superiores, cortando-lhes ou limando os distais e proximais superiores, “ambos com a 

finalidade de fazer o aguçamento dos incisivos” [...] “Uma prática sui generis e que 

merece ser destacado, por estar entrosado com a identificação humana”. (LIMA, 1954) 

Esse hábito de modificação intencional do corpo e registrado como uso costumeiro 

de outros povos ao redor do mundo, que usam diferentes técnicas e padrões: “Tratar-

se de uma prática cultural realizada com intenções iniciatórias, estéticas, religiosas e 

outras, mas não com a intenção de ‘mutilar’”. (LIRYO, SOUZA E COOK, 2011, p. 316) 

O Dr. Ladislau Neto escreve um artigo, “Do corte artificial dos dentes”, para a 

Revista da Exposição Anthropologica Brazileira, dirigida por Mello Moraes Filho, no ano 
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de 1882. Nesse artigo ele descreve a operação do costume, que acredita ser de origem 

africana, entre os sertanejos: 

 

Como era e ainda hoje deve ser praticada a operação entre os 
africanos, não sei eu dizé-lo; como a praticam, porém, os nossos 
sertanejos conhece-o todo o povo, e demais o sabe aquella pobre 
gente, pois que não há em tal mister nem officiaes, nem mestres, nem 
licenciados especialistas, que tudo isso são os nossos sertanejos 
n’um tão comum e popular officio. Uma navalha tangida por uma 
chave, eis todo o material empregado, eis todo o aparelho profissional 
e a um tempo todo o seu artificio. Com dous golpes aguaça-se um 
dente; oito golpes, sós, portanto, bastantes a mutilar para sempre, na 
boca da graciosa filha do sertão, esse fio de brancaas perolas com 
que a natureza se aprouve de lhe aljofrar o candido sorriso e a viva 
purpura dos famosos lábios. (LADISLAU, 1882, p. 47) 

 

No artigo “Dentes intencionalmente modificados e etnicidade em cemitérios do 

Brasil Colônia e Império” publicado na Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da 

USP, de autoria de Andersen Liryo, Sheila Mendonça de Souza e Della Colllins Cook, 

os pesquisadores reforçam essa prática associada aos escravos africanos trazidos para 

o Brasil a partir do Século XVI e, também, que tal prática foi integrada por não escravos 

e por grupos do interior. O que vai ao encontro com a afirmação acima de Ladislau 

Neto. Afirmam os pesquisadores: 

 

No Brasil diferentes tipos de modificações dentárias também 
ocorrem associados aos escravos africanos que começaram a ser 
trazidos a partir do século XVI. Seus padrões mudaram ao longo do 
tempo, com mudança de regiões de origem dos escravos, e o número 
de indivíduos portadores desta característica deve ter aumentado 
entre o final do século XVIII e o início do século XIX, com o 
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significativo aumento do número de cativos trazido pelos navios 
negreiros. 

 

Continuam: 

 

Ao contrário do que parece ter ocorrido na maior parte da 
América, a prática de modificações nos dentes no Brasil foi 
incorporada por não cativos e populações do interior, saindo dos 
limites das senzalas. Fixou-se como uma prática regional, 
aparentemente relacionada a valores estéticos, principalmente ao 
longo do rio São Francisco, ainda sendo observada na primeira 
metade do século XX entre sertanejos brasileiros. (LIRYO, SOUZA E 
COOK, 2011, p. 316) 

 

É difícil precisar ou determinar as causas desse traço costumeiro em terras 

cearenses. No entanto, partidários das afirmações acima, acreditamos estar esse uso 

costumeiro em terras cearenses, associado à presença dos grupos étnicos de matriz 

africana, que acaba por um processo de encontro cultural, levando a emergência comum 

desse hábito entre os grupos locais. 

João Nogueira aponta para uma prática cultural estética a limagem dos dentes. 

Ligada ao belo do corpo e representando um fundo de beleza e vaidade. Escreve 

Nogueira: 

 

Moços e moças, por boniteza, usavam dentes de ponta. Com 
uma lima ou uma faca cortavam partes dos dentes, de modo que estes 
tomassem a fórma triangular, a ponta para baixo. 

Durante muitos dias essas vítimas da moda não podiam tomar 
nada quente, frio ou ácido. 
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E assim sacrificavam a esse uso extravagante, lindas e perfeitas 
dentaduras. (Grifo Nosso) (NOGUEIRA: 2011) 

 

Outro flagrante desse uso costumeiro está na obra literária de Domingos Olímpio, 

Luzia Homem. Em seu capítulo II, há uma roda de mulheres que conversam e que 

comentam a personagem principal Luzia. Daí aparece uma personagem feminina com 

seus dentes de piranha: 

 

- Qual, tia Catirina! O Lixande que o diga! – maldou uma 
cabocla roliça e bronzeada, de dentes de piranha, toda adornada de 
jóias de pechisbeque e fios de miçanga, muito besuntada de óleos 
cheirosos. 

[...] 
- Quem perdeu tudo isso para ele achar?...obtemperou numa 

rasgada gargalhada de sarcasmo brutal, a roliça cabocla de agudos 
dentes. (Olímpio, s/d, p. 13) (Grifo Nosso) 

 

Bom! Com essa última notícia, desfechamos aquilo que propomos, a princípio, 

ser uma discussão em torno das metáforas relacionadas ao fenômeno dos encontros 

culturais em zonas de fronteira (Metáfora da TRADUÇÃO CULTURAL) e de um 

apontamento ou caderno de anotações de alguns dos costumes que marcaram as 

territorialidades urbanas cearenses. Um desfecho provisório, porque há muito a se 

destacar, falar e compreender dos costumes comuns de nossa gente. Inclusive porque 

visualizamos a possibilidade de realizarmos estudos comparativos. Principalmente 

quando encontramos vários indícios/documentos que demonstram práticas semelhantes 

realizadas e que se espraiaram em outros espaços urbanos brasileiros, como por 

exemplo, Recife e Rio de Janeiro. 
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Assim, com tal constatação de hábitos similares em outras cidades do Brasil, a 

partir da pesquisa documental, esperamos dar continuidade aos estudos e pesquisas 

sobre os costumes em espaços e tempos comuns. Desta vez envolvendo pontos de 

encontros, semelhanças e diferenças nos usos costumeiros de algumas cidades 

brasileiras e em especial do Ceará. 

Talvez com a pretensão de 

 

“‘Comparar’ realidades históricas diferenciadas, mas também 
capazes de interagir umas com as outras, [implique] tanto em 
reconhecer a ‘diferença’ como em adotar uma perspectiva mais 
planetária: compreender simultaneamente que as culturas e 
sociedades são diferentes, e que a humanidade é uma só”. (BARROS, 
2014, P. 163-164) 

 

Ou ainda, segundo GRUZINSKI: 

 

“Parece-me que a tarefa do historiador pode ser a de exumar 
as ligações históricas ou, antes, para ser mais exato, de explorar as 
connected histories, se adotarmos a expressão proposta pelo 
historiador do império português, Sanjay Subrahmanyam, o que 
implica que as histórias só podem ser múltiplas — ao invés de falar 
de uma história única e unificada com “h” maiúsculo. Esta perspectiva 
significa que estas histórias estão ligadas, conectadas, e que se 
comunicam entre si. Diante de realidades que convém estudar a partir 
de múltiplas escalas, o historiador tem de converterse em uma espécie 
de eletricista encarregado de restabelecer as conexões internacionais 
e intercontinentais que as historiografias nacionais desligaram ou 
esconderam, bloqueando as suas respectivas fronteiras”. 
(GRUZINSKI, 2001b, p. 176) 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO VI 
 

História e imprensa: métodos e possibilidades 
Coordenação: 

Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins - Doutor – UERN 
 

  

Sessão I – 27/07/2016 

 

ESCRAVIZADOS E ESCRAVIZADORES: A ESCRAVIDÃO ILEGAL 
INTERPRETADA E NOTICIADA NA IMPRENSA CEARENSE DO SÉCULO XIX 
 

Antonia Márcia Nogueira Pedroza 

 

Na década de 80, Stuart Schwartz argumentou que no Brasil havia vários 

critérios de distinção das pessoas, a exemplo da cor. Mas, segundo o autor, a condição 

jurídica do indivíduo era o principal desses critérios. Ser livre ou escravo, esse era, de 

acordo com esse historiador o maior elemento distintivo no interior da sociedade 
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escravista.304 A princípio parece uma equação simples, em que a lei sempre é colocada 

em prática, mas não é.  

Hebe Mattos Castro, ao estudar os significados da liberdade no Sudeste 

escravista, observou uma representação social que diferenciava as pessoas livres. No 

período colonial eram os “homens bons” e no período imperial, os “cidadãos ativos305”. 

A autora chamou atenção também para a existência de um grupo intermediário, 

composto por livres pobres. Nos documentos estudados por Hebe Castro, “a designação 

de ‘pardo’ era usada, antes, como forma de registrar uma diferenciação social, variável 

conforme o caso, na condição mais geral de não branco306”. A autora explica que, dessa 

maneira, “todo escravo descendente de homem livre (branco) tornava-se pardo, bem 

como todo homem nascido livre, que trouxesse a marca de sua ascendência 

africana307”. A autora demonstrou que “para tornarem-se simplesmente ‘pardos’, os 

homens livres descendentes de africanos dependiam de um reconhecimento social de 

sua condição de livres, construído com base nas relações pessoais e comunitárias que 

estabeleciam308”.  

Apesar disso, os negros, mesmo aqueles livres e libertos, não raro eram detidos 

pelos representantes da lei para averiguação, suspeitos de serem escravos. Também 

com certa frequência libertos eram reescravizados e livres negros eram escravizados. 

                                                           
304 SCHWARTZ, Stuart. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. 
Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras; CNPq, 1988, p. 209. 
305 CASTRO, Hebe Mattos. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista – 
Brasil, séc. XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 28. 
306 Idem, p. 30. 
307 Idem. 
308 Idem. 
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Ou seja, a liberdade, a princípio, não estava disponível para as pessoas negras. Um 

dos elementos que contribuíram para que esses episódios acontecessem é explicado 

por uma legislação que favorecia aos proprietários em detrimento de escravos e libertos. 

Dessa maneira, a interpretação de Edward P. Thompson acerca da lei negra309 na 

Inglaterra do século XVIII contribui para a reflexão de nosso próprio objeto de estudo.  

Nas palavras desse autor, “A maior dentre todas as ficções legais é a de que a 

lei se desenvolve, de caso em caso, pela sua lógica imparcial, coerente apenas com 

sua integridade própria, inabalável frente a considerações de conveniência”310. Apesar 

disso, não esperemos resignação dos caçadores da floresta de Windson, do mesmo 

modo como não devemos esperar resignação das pessoas de cor no Ceará que viviam 

sob a constante ameaça da escravização ou da reescravização.  

No Brasil, os advogados dos proprietários requeriam a reescravização dos 

libertos baseando-se, por exemplo, nas Ordenações Filipinas que no seu livro 4, título 

63, previa revogação das alforrias por ingratidão.311 O documento afirmava: 

 

Se alguém forrar seu escravo, livrando-o de toda servidão, e depois 
que for forro, commetter contra quem o forrou, alguma ingratidão 
pessoal em sua presença, ou em absencia, quer seja verbal, quer de 
feito e real, poderá esse patrono revogar a liberdade, que deu a esse 
liberto, e reduzil-o á servidão, em antes stava. E bem assi por cada 

                                                           
309 A Lei Negra aprovada em 1723 pelo parlamento da Inglaterra criminalizava as práticas dos caçadores 
clandestinos que costumeiramente há muito tempo garantiam suas sobrevivências nas fronteiras dos 
parques e florestas da Coroa de onde retiravam cervos, galhos, lenha, peixes, etc. Esta lei previa a pena 
de morte para os praticantes desses “crimes”. 
310 THOMPSON, Edward P. Senhores e caçadores: a origem da lei negra. 2. ed. Trad. Denise Bottmann. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 338. 
311Ordenações Filipinas, livro 4, título 63 Fonte: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm. 
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huma das outras dausas de ingratidão (...) E bem assi, sendo o 
patrono posto em captiveiro, e o liberto o não remir, sendo possante 
para isso, ou estando em necessidade fome, o liberto lhe não socorrer 
a ella, tendo fazenda, por que o possa fazer, poderá o patrono revogar 
a liberdade ao liberto, como ingrato, e reduzil-o á servidão, em que 
antes stava. (...).312 

 

Em razão de não se ter conseguido elaborar um Código Civil para o Brasil 

durante todo o Império, o direito cível em vigor no Brasil tinha por base ainda o direito 

colonial português. Keila Grinberg (2002) lembra que havia no Brasil uma série de 

ambiguidades em torno das relações escravistas que dificultariam a execução do 

código. Diante da lei, em um momento o escravo era considerado uma coisa, objeto de 

compra e venda, já em outro momento, quando cometia um crime, era considerado uma 

pessoa, assim como quando lutava pela liberdade, ainda que precisasse de uma pessoa 

livre para representá-lo. A grande questão levantada por Grinberg é: como legislar 

sobre alguém que passa da condição de coisa para pessoa e de pessoa para coisa, 

novamente, nos casos de reescravização ou de revogação de alforria?  

 Os advogados dos proprietários também tinham a seu favor o artigo 179 da 

Constituição do Império, que previa a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos 

cidadãos: liberdade, segurança e propriedade.313 Pela Constituição de 1824 uma 

pessoa liberta era considerada cidadã. Essa foi mais uma das contradições existentes 

no Império do Brasil, pois este cidadão, liberto, que poderia estar vivendo de seu ofício 

                                                           
312Ordenações Filipinas, livro 4, título 63, p. 865, 866. Fonte: 
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm.  
313 Constituição de 1824. Artigo 179. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 15 de agosto de 2014. 
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com sua família, ainda que com direitos mínimos, caso tivesse sua alforria revogada, 

perderia todos os seus direitos de cidadão e voltaria a ser um escravo. Situação 

parecida ocorreu com a mulata Joaquina, de trinta e três anos de idade, em Boa 

Viagem, sertão central da província do Ceará. Em 1858, Joaquina conquistou sua carta 

de alforria que fora doada pela sua proprietária Marcelina de Palhares Pita, sob a 

condição de que Joaquina seria livre somente após a sua morte.  

No entanto, logo que Dona Marcelina faleceu, “Os herdeiros cahiram logo como 

corvos sobre a presa. Desapparece a carta que alforriava a escrava e sob este pretexto 

é ella incluida no inventario a que se procedeu, ficando a pertencer a diversos.”314 

Depois da morte de Dona Marcelina, Joaquina teve três filhos. Mais de dez anos depois, 

em 1869, Joaquina e seus três filhos ainda estavam vivendo como escravos. Nesse 

ano, o jornal O Cearense publicou uma matéria sobre o assunto em que afirmava: “se 

a constituição ainda considera-se como a mais segura garantia da liberdade do cidadão 

brazileiro, se ella ainda protege aos que soffrem sede e fome de justiça, então podemos 

contar que vae soar a aurora de liberdade para esses 4 infelizes”. Na mesma matéria 

também foi publicada na íntegra a transcrição da carta de alforria de Joaquina, que fora 

registrada no livro de notas de Pedra Branca. No Ceará, Joaquina foi uma das muitas 

pessoas (libertas e livres) que trabalharam durante anos em um cativeiro ilegal. 

Na historiografia do Ceará alguns estudos trataram da escravidão ilegal de 

pessoas no século XIX. Dentre eles podemos citar o livro Revelações das condições 

de vida dos cativos do Ceará, publicado em 1984. Nele, Manuel Eduardo Campos 

lançando mão de textos de alguns jornais existentes no Ceará na segunda metade do 
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século XIX observou que “abusos os mais cometiam-se por aqueles dias, não faltando 

a jornais o registro de informações outras sobre tentativas levadas a efeito por senhores 

importantes, mas arbitrários, intentando submeter pessoas livres à condição de 

escravos315”. Apesar de Eduardo Campos não ter realizado uma leitura crítica dos 

documentos que utilizou em seu estudo, seu trabalho é importante pela inovação do 

tema, ou seja, a escravização de pessoas livres, e pela contribuição que deixou aos 

historiadores ao transcrever e publicar documentos que tratam desse tema. Outro 

trabalho a fazer referência à casos de escravização ilegal no Ceará é  a dissertação de 

mestrado Desejos de civilização: representações liberais no jornal O Araripe 1855-

1864. Nela, Maria Alves ao tratar das publicações de denúncias de escravização ilegal 

n’O Araripe, observou que, “ao discutir casos de reescravização, o jornal procurava 

chamar a atenção das autoridades contra as ‘injustiças’ que se fazia com o escravo, 

bem como criticar a morosidade do governo quanto às iniquidades nestes fatos316”. O 

jornal O Araripe foi uma publicação veiculada pelo Partido Liberal da cidade de Crato. 

 Neste trabalho procuraremos analisar como a escravidão ilegal foi interpretada 

e noticiada na imprensa cearense do século XIX. No Brasil, desde a década de 1930, 

os anúncios de jornais têm sido trabalhados como fontes de pesquisa; Gilberto Freyre 

foi pioneiro nesses estudos. Em 1963, publicou o livro intitulado O escravo nos anúncios 

de jornais brasileiros do século XIX. De acordo com o autor: 

 

                                                           
315 CAMPOS, Eduardo. Revelações da condição de vida dos cativos do Ceará. Fortaleza: Secretaria da 
Cultura e Desporto, 1984, p. 45. 
316 Idem, p. 135-136. 
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com relação ao Brasil – à sua história íntima ao seu passado 
antropológico: um passado constantemente projetado sobre o 
presente e sobre o futuro -, os anúncios constituem a melhor matéria 
ainda virgem para o estudo e a interpretação desse período de certos 
aspectos do nosso século XIX. [...] Eles constituem os nossos 
primeiros clássicos. Principalmente os anúncios relativos a escravos 
– que são os mais francos, os mais cheios de vida, os mais ricos de 
expressão brasileira.317  

 

As pesquisas realizadas por Freyre, nos jornais, apontaram caminhos para 

outros trabalhos; são, sem dúvida, referências essenciais para um campo de estudos 

em constante aprimoramento. É importante lembrar também que os jornais servem 

como instrumentos dos partidos políticos, de facções e/ou grupos, são opinativos. Numa 

palavra, como afirmou Lilia Moritz Schwarcz, os jornais são “produto social”. Deste 

modo, se por um lado, os periódicos foram armas de lutas contra a escravização ilegal, 

obrigando as autoridades a tomarem decisões políticas, de maneira que expusessem 

suas interpretações acerca do que era legal e de direito nas ações em que envolviam 

escravos ou pessoas que estavam sob suspeita de serem escravas, por outro também 

foram utilizados em defesa da escravidão, da propriedade privada, e em favor da 

imagem pública de indivíduos condenados pelo crime de reduzir pessoa livre à 

escravidão. Foi o que aconteceu com Victal Raimundo da Costa Pinheiro. 

 Victal foi capturado e preso sob a suspeita de ter reduzido pessoa livre, criança 

órfã de nome Maria, que se achava em posse de sua liberdade, à escravidão. A 

escravização de pessoas livres era considerada crime. A terceira parte do Código 
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criminal de 1830, tratando de crimes particulares, no seu Título I, doze artigos fazia 

referência aos crimes contra a liberdade individual. Dentre estes, estava o Artigo 179, 

que considerava crime “Reduzir á escravidão a pessoa livre, que se achar em posse 

da sua liberdade”318, e pelo qual Victal foi preso. As penas previstas para este crime 

eram de prisão entre três a nove anos, e multa correspondente à terça parte do tempo 

na qual durou a escravização ilegal. A lei previa também que o tempo de prisão do 

escravizador nunca poderá ser menor do que o tempo em que ele manteve a vítima 

sob cativeiro injusto, e mais uma terça parte .319   

 Após a prisão de Victal, como de praxe, ocorreu um inquérito policial inicial320 

para verificar a existência de um fato, ou seja, para averiguar se houve um delito ou 

uma infração penal, e no caso de confirmada a ocorrência de um crime, investigar a 

autoria do mesmo. O inquérito do qual Victal era o principal suspeito não foi arquivado 

nesta fase pré-processual, como muitos os são, e foi instaurada uma ação penal no 

judiciário. Ou seja, a acusação feita contra Victal se tornou ação criminal. Findada a 

primeira instância, o réu foi considerado culpado e condenado a pena de três anos de 

prisão. 

Vários jornais cearenses noticiaram a condenação de Victal, no entanto foram 

                                                           
318 Fonte: Código criminal de 1830. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-
16-12-1830.htm>. Acesso em: 27 de maio de 2015. 
319 Fonte: Código criminal de 1830. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-
12-1830.htm. Acesso em: 27 de maio de 2015.Uma discussão metodológica sobre a pesquisa em 
processos crimes pode ser encontrada em MACHADO, Maria Helena P. T.. Crime e escravidão: trabalho, 
luta e resistência nas lavouras paulistas, 1830- 1888. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
320 Inquérito policial inicial é uma investigação preliminar, um procedimento realizado para colher provas, 
investigar a materialidade e autoria do crime. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm


 

 
385 

 

os periódicos A Constituição e O Cearense321 que deixaram explícitas suas posições 

acerca do fato. Neste caso, o jornal A Constituição claramente se colocou em favor de 

Victal, publicando várias matérias que o tratavam como um homem inocente e 

injustiçado, a exemplo desta, que dizia:  

(...) foi, comtudo, Vital condemnado injustamente afim de se lhe tisnar 
a reputação, com um crime infamante! Mas como a dignidade do 
cidadão, não é um trapo, que se rasga do modo que se quer, elle 
appellou para o eximio tribunal da Relação; á fim de que as penas 
applicaveis ao criminoso, não sejam applicadas a um cidadão sem 
crime e respeitador das leis do seu paiz.   Tamboril, 15 de junho de 
1871.   Um subdito brasileiro.322 

O jornal A Constituição, deu amplo espaço para que o próprio Victal se 

defendesse, mesmo depois da sua condenação, e em 12 de junho de 1871 esse 

periódico publicou as palavras do escravizador de Maria. O sentenciado, por reduzir 

uma menor à condição de cativa, na oportunidade afirmou ser inocente e tentou 

convencer o público leitor de que a sua condenação deveu-se exclusivamente a 

composição do júri que o julgou, segundo este, formado por onze membros do Partido 

Liberal e somente um integrante do partido conservador. 

A acusação feita pelo escravizador é um forte indicativo de que ele era atuante 

no Partido Conservador. Mas, quanto à justificativa de Victal para sua condenação, teria 

algum fundamento as decisões judiciais serem por assim dizer, também deliberações 

políticas? Ou seria Victal somente mais um escravizador de pessoas livres, réu culpado, 

                                                           
321 É relevante destacar que A Constituição era um jornal vinculado politicamente ao Partido Conservador 
e O Cearense vinculado politicamente ao Partido Liberal. 
322 A Peddo. A Constituição. Fortaleza 14 jul. 1871, p.3. 
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tentando desesperadamente convencer as pessoas da sua inocência para ganhar 

adeptos à sua causa em uma segunda instância do processo criminal contra ele? Ou 

para seu crime ficar impune e este não ser desmoralizado diante de seus conhecidos 

de Tamboril, onde ele, o escravizador, e Maria, a escravizada, eram residentes? Seria 

para não perder a mão de obra que usufruía ilegalmente, trabalho escravo realizado 

por uma pessoa livre, ou no caso de Maria que era uma criança, não perder a futura 

força de trabalho da escravizada? É possível que a resposta para todas essas perguntas 

seja sim. Provavelmente, Victal ao publicar sua versão dos fatos naquele jornal pleiteava 

alcançar todos esses objetivos, e talvez muitos outros. E com certeza os resultados das 

ações judiciais sofriam interferências políticas, o que não quer dizer que Victal tenha 

sido condenado porque o júri que o julgou era formado por maioria liberal. Ele pode ter 

sido considerado culpado por ter realmente escravizado Maria, uma pessoa livre. 

Após a deliberação da pena aplicada a João Victal em julgamento da primeira 

instância, João Victal apelou para a instância seguinte. Apesar  de Victal ter sido 

considerado culpado e condenado a pena de três anos de prisão, o jornal O Cearense 

em 26 de maio de 1871 noticiou:  

Vital está processado por haver reduzido á escravidão uma infeliz 
orphã, mas sendo recolhido á cadeia d’esta villa pelo tenente Itricleo, 
quando aqui esteve, foi illegalmente passado d’ella para uma casa 
particular pelo seu cunhado Miguel Caetano, que está no exercicio de 
delegado. Vital transita hoje pelas ruas mais publicas d’esta villa á 
qualquer hora do dia e noute. O presidente e chefe de policia não 
ignoram isto; mas o que fazer, si Vital é aparentado com as principaes 
influencias do partido, que desgoverna este infeliz lugar. Chame com 
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tudo a attenção das autoridades competentes para estes factos 
escandalosos, de que está sendo theatro o Tamboril.323 

Dois anos após essa notícia publica n’ O Cearense, esse jornal publica em 

1873 outra denúncia acerca do mesmo fato, Victal, apesar de ter sido condenado a três 

anos de prisão, por ter reduzido Maria, uma órfã livre à escravidão, impunemente 

gozava de liberdade. Eis o teor da matéria, que tinha como título “Escandalosa proteção 

ao crime”.324 

Victal Raimundo foi processado por haver redusido á escravidão a 
uma mesnor. Duas vezes respondeu o jury e em ambas condemnado 
e sempre appellando para a relação. Entretanto passeia nas ruas 
desta villa, negocia, edifica etc etc.   Ainda hoje vimol-o na procissão 
do nosso Padroeiro, pegando no andor e hombreando com seus 
cunhados juiz substituto Vicente Alves e delegado Miguel Caetano e 
assim percorreu todas as ruas.325 

Os jornais, principalmente na segunda metade do século XIX, foram utilizados 

nas lutas contra a escravidão ilegal. O mais comum era denunciar a ilegalidade de uma 

escravização ou reescravização quando ela já havia sido concretizada. No entanto, 

neste repertório de estratégias para manter a liberdade também estiveram presentes 

nos periódicos “denúncias” de escravidão ilegal e /ou reescravização ilegal ou não, em 

que até aquele momento não haviam sido concretizadas, mas que se acreditava 

firmemente que este fato estivesse para acontecer. É o que estamos denominando de 

“denúncia antecipada”. Em 04 de outubro de 1871 o jornal O Cearense, na seção de 

publicações solicitadas, levou ao conhecimento do público uma história com algumas 

                                                           
323 Noticiario. Tamboril. O Cearense, Fortaleza 26 mai. 1871, p.2. 
324 Noticiario. Escandalosa proteção ao crime. A Constituição. Fortaleza 29 jan. 1871, p.2. 
325 Idem. 
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dessas características. Aqui, o autor da publicação utiliza-se da narrativa de um suposto 

sonho que tivera para revelar uma possível futura escravização. Vejamos:   

Sonhei que no foro da villa do Ipú d’essta província se tratava d’uma 
questão de escravidão para reduzir-se ao captiveiro duas mulatinhas 
mãe e filha que se achão de posse de sua liberdade há 4 annos; que 
estas malatinhas havião de ver declaradas captivas por sentença, nem 
que dessa sentença houvesse appellação e que a final de contas 
ficarião pertencendo a titulo de compra a ...  E nisto acordei. E como 
ouço dizer que o sonho que se conta não se realiza apresso-me em 
manifestal-o ao publico para não se ver posto em pratica tão ruim 
agoiro.   E viva a liberdade! O sonhador. 326 

A estratégia narrativa de contar um sonho encobre a denúncia com um véu 

que também simula ocultar o nome do suposto futuro escravizador. Se para nós este 

nome está ausente no documento, certamente para boa parte da população de Ipu que 

tenha lido esta seção, escutado a leitura ou somente sabido da publicação, 

compreendeu os códigos aqui transmitidos, no lugar de ler “três pontinhos” eles podiam 

reconhecer um nome.  Isso pode ser explicado porque quando a escravização de uma 

pessoa livre ou a reescravização de uma pessoa liberta acontecia no mesmo local de 

moradia do escravizado era comum que o escravizador emitisse sinais do seu interesse 

em escravizar antes de fazê-lo. Essas pistas eram fornecidas, por exemplo, por meio 

das relações ilegítimas de parentesco, ou compadrio e das relações de trabalho, nas 

quais ficavam evidentes as marcas da exploração e quais eram os candidatos a futuros 

escravizados e estes indivíduos sabiam disso e lutavam constantemente para 

escaparem deste triste “destino”.     

                                                           
326  Publicações sollicitadas. Um sonho. O Cearense, Fortaleza 04 out. 1871, p.3. 
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Relatar o sonho, neste caso, é uma maneira de exorcizá-lo para que este não 

venha a se concretizar, mas também um modo de alertar a população e ganhar adeptos 

a uma futura causa de liberdade, e ainda pressionar as autoridades para que não 

cometessem a injustiça de tornar legal aquela escravização.  No “sonho”, o escravizador 

era vitorioso em sua ação de escravidão em todas as instâncias, o que revela um indício 

da descrença das pessoas ameaçadas de serem escravizadas no sistema judiciário. 

Esta incredulidade associada ao desespero advindo pelo medo de ser escravizado 

estimulava a construção de repertório diversificado de estratégias de liberdade em que 

as lutas judiciais eram somadas às lutas cotidianas. 

Outro exemplo de descrédito na Justiça é percebido em publicação de 1874, 

do mesmo periódico assinada por um tio de vários órfãos que se sentiam ameaçados 

de serem reduzidos à escravidão no termo de Telha, província do Ceará. Na seção de 

publicações solicitadas do jornal O Cearense a queixa deste tio foi publicada. Ele diz: 

A liberta Urçula jáz na eternidade, tendo deixado na orfandade porção 
de filhos, e pendente na Relação uma causa pela qual os filhos do 
finado Antonio Manoel pretendem redusil-os a escravidão!!! Não tem 
em seo favor se não a mão Divina, pois alem da pobreza, sempre 
soffrerão injustiças, e privações em sua defesa, no entretanto confião 
na munificencia Imperial serem manutenidos em sua liberdade, que 
desfructão a desde o berço.   É de um irmão da finada, que com 
sacrifício de sua própria vida pugna pelo feliz sorte de seus miseráveis 
sobrinhos.327 

Os sobrinhos deste homem não haviam sido escravizados, mas estavam 

correndo grande risco que isto de fato se concretizasse, visto que havia no Tribunal da 
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Relação, uma ação de escravidão contra eles. Mas o que se destaca nas palavras 

deste tio é que ele parece acreditar mais em Deus e na bondade do Imperador para 

conseguir manter seus sobrinhos em liberdade do que no aparato jurídico em voga 

naquele momento. Talvez isso possa ser explicado por um descrédito na justiça 

institucionalizada por parte dessas pessoas pobres, logo que esta era mais presente na 

vida desses indivíduos para reprimir do que para proteger. 

Por fim, podemos dizer que a escravidão pode afetar a vida das pessoas livres 

e libertas de muitas maneiras, inclusive tirando-lhes a liberdade. A perda da liberdade 

era provavelmente um dos maiores receios vivenciados por essas pessoas. Este medo 

não fora construído por uma esquizofrenia coletiva, mas sim pelas suas experiências 

vivenciadas, por exemplo, por meio de relações sociais desiguais, de dependência, em 

que uns devem deferência a outros. Somente isto talvez não fosse suficiente para que 

essas pessoas acreditassem que viviam sob o constante risco da escravização ou da 

reescravização, considerando que eram cidadãos formalmente protegidos pela 

constituição. No entanto, para estas pessoas a cidadania era algo distante de suas 

vidas. Mais perto de suas vidas estavam às histórias que sabiam de parentes e/ou 

conhecidos que foram escravizados ou reescravizados.  
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ENTRE O CAIS E A REDAÇÃO: O PORTO DE NATAL E A SOCIABILIDADE 
NAS PÁGINAS DO JORNAL A REPUBLICA (1900-1930) 
 

Clara Maria da Silva328 
Gabriel Barreto da Silveira Oliveira329 

Orientador: Raimundo Arrais330 
 

A IMPRENSA POLÍTICA, A MODERNIDADE E O DESTROYER RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

Em 27 de novembro de 1909 o jornal norte-rio-grandense A Republica 

publicava uma nota acompanhada de um telegrama recebido pelo capitão do porto de 

Natal e transmitido ao governador do Estado, Alberto Maranhão. A nota informava que 

o Rio Grande do Norte encontrava-se em São Vicente e não demoraria a chegar ao 

porto da capital potiguar.331 Saíra de Glasgow, na Escócia, passando pelos portos de 

Greenoek, Falmouth, Vigo, Lisboa, Las Palmas e São Vicente, acompanhado pelo 

Parahyba.332 Tratavam-se de dois novos navios da Marinha de Guerra brasileira. 

Fundearam na tarde de 1 de dezembro no porto de Natal. Enquanto seu companheiro 
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de travessia pararia apenas para abastecer, o Rio Grande do Norte seria recebido pela 

sociedade natalense com uma série de festividades.333 

A mais notável dessas festas aconteceria no sábado, 3 de dezembro, uma 

cerimônia cujos preparativos já mobilizavam os potiguares antes mesmo da chegada 

do navio. Era a entrega da bandeira nacional, confeccionada em seda e ouro “por 

senhoras norte-rio-grandenses do colégio de S. José da cidade do Recife”334. Também 

foi o jornal A República que divulgou uma lista dos convidados que poderiam tomar 

lugar em embarcações para participar da cerimônia.  Ao final da lista, um aviso 

informava: “Não haverá distribuição de convites, servindo esta noticia, conforme desejo 

do exmo. governador do Estado, de convite expresso para todos os senhores acima 

nomeados.”335 Assim que a notícia foi divulgada pela imprensa, o comércio não tardou 

a se movimentar por meio de anúncios como “Quando este destroyer ancorar em nosso 

porto, já se acha em exposição na Alfaiataria Brazil, o grande e bello sortmento de 

casemiras inglezas que pelo Warrior, recebeu o seu proprietário.”336 e “Para as grandes 

festas que se devem realisar com a chegada d’este vaso de guerra O GRANDE 

ORIENTE acaba de receber um grande sortimento de artigos finos e modernos como 

sejam [...]”337. 

Tais propagandas demonstram como o comércio e os acontecimentos da cidade 

estavam interligados. As casas comerciais rapidamente apressaram-se para trazer 

mercadorias importadas (“casemiras inglezas”) e modernas (“artigos finos e modernos”), 
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uma forma de demonstrar a boa qualidade dos produtos e boa escolha do 

consumidor.338 Além do mais, podemos perceber a importância do porto para o 

comércio da cidade, como as obras de melhoramento fizeram com que navios de 

diversas partes pudessem adentrar a barra e trazer mercadorias diversificadas para 

esta praça comercial.   

Logo após o desembarque, uma equipe do jornal A Republica tratou de visitar 

os navios e de se encontrar com oficiais do navio para conseguir informações para 

publicação: 

Renovando suas saudações aos illustres commandantes e dignos 
officiaes dos dois vasos de guerra, A REPUBLICA, penhorada, 
agradece ás distincções com que foram recebidos os seus 
representantes, e especialmente ao capitão tenente Raul Romero, do 
Rio Grande do Norte, e 2º tenente Cezar Ramos, do Parahyba, que 
com extrema gentileza forneceram as notas acima.339 

A passagem dos destroyers Rio Grande do Norte e Parahyba é exemplar para 

demonstrar o tipo de sociabilidade vivenciada por determinados círculos natalenses que 

tinham no porto um espaço privilegiado para atos como este. É possível tomar 

conhecimento desses eventos pela abundância de notícias presentes no jornal A 

Republica. Mais do que uma fonte que nos permite extrair informações sobre os 

eventos, percebe-se que a publicação é reveladora da existência de uma relação entre 

o porto - a porta de entrada da cidade – e a imprensa local. A partir desse jornal o 

porto se fazia notar, ao mesmo tempo em que servia como espaço privilegiado para as 
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formas de sociabilidade tão caras ao jornal por servirem de modelo para uma cidade 

cujos dirigentes locais buscavam tornar moderna, vivenciar o ideal do progresso, tão 

presente em cidades como Paris e Rio de Janeiro. 

No estudo clássico de Nelson Werneck Sodré sobre a história da imprensa no 

Brasil, o autor afirma que “A grande imprensa fez do tema político a tônica de sua 

matéria - tal como a política era entendida e praticada na velha República 

oligárquica.”340 Recorrendo ao estudo de Luís da Câmara Cascudo, percebe-se que 

este parece também ser o caso da imprensa na cidade de Natal. “Dos possíveis 

duzentos e cinquenta jornais e revistas publicados na cidade do Natal, 85% dos jornais 

pertencem à classe dos políticos”341, escreve o potiguar, completando ainda com a 

afirmação de que “A imprensa dependia do grupo político e enquanto esta entidade não 

nasceu, o jornal não deixou o limbo.”342 Portanto, Cascudo relaciona os grupos políticos 

aos jornais, mostrando que foi a partir da formação dos primeiros que os últimos 

puderam ter maior amplitude e notoriedade. O caso do jornal A República é modelo 

desse quadro no contexto norte-rio-grandense. Impresso primeiramente em uma 

tipografia local com equipamentos de pequenas dimensões enviados de Paris, teve sua 

primeira edição publicada em 1º de julho de 1889.343 O objetivo principal era divulgar 
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o ideário republicano344, sendo órgão oficial do Partido Republicando desse Estado, que 

acabara de ser fundado por Pedro Velho de Albuquerque Maranhão. 

Neste jornal, matérias que se referiam ao porto da cidade eram recorrentes. As 

obras de melhoramento eram defendidas pelos grupos dirigentes locais como 

necessárias para transformar Natal naquilo que se entendia como moderno para a 

época. Essa modernidade era entendida no exemplo do Rio de Janeiro, capital federal 

que passava por mudanças que visavam transformá-lo no “maior centro cosmopolita 

da nação”, enquanto irradiava seu modelo para o restante do país.345 É a partir dessa 

noção que se desenvolve cada vez mais apreço pelo que é novo, pelas novidades, 

pelas últimas mercadorias que movimentavam o comércio. Mercadorias que chegavam 

dos grandes centros do mundo, principalmente da Europa, afinal a essência do 

progresso estava em “alinhar-se com os padrões e o ritmo de desdobramento da 

economia européia [...]”346. 

A passagem do destroyer, narrada no início deste artigo se conecta diretamente 

com esse ideal do novo, da modernidade. Nos anos finais do século XIX e iniciais do 

século XX, as forças navais de países como Inglaterra, Alemanha, França e Estados 

Unidos conheceram expansões e melhorias técnicas. Eram políticas que se ligavam ao 

fortalecimento e consolidação da soberania do Estado Nacional e também a prática do 

neocolonialismo. Nesse contexto, o Brasil precisava assegurar sua hegemonia no 
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Atlântico Sul, frente a Chile e, principalmente, Argentina.347 Em meio a debates na 

Câmara dos Deputados, foram elaborados dois planos navais, um em 1904 e outro em 

1906, que representavam iniciativas para a modernização da Marinha do Brasil. Desde 

já notícias sobre esses planos de modernização foram amplamente divulgadas, como 

revela o seguinte trecho de artigo do historiador Johny Santana de Araújo: 

Segundo Rio Branco, por mais que se solicitasse reserva aos 
ministérios militares sobre melhoramentos defensivos, estes logo eram 
noticiados pela imprensa. Isso alarmava os países vizinhos, 
“produzindo a impressão de que nos armamos até aos dentes, quando 
a verdade é que muito pouco fazemos e com grande lentidão e 
enorme despesa”.348 

Ou seja, mesmo que fosse pedida prudência aos ministérios, mesmo que as 

notícias provocassem efeitos indesejados, o trabalho de divulgação acabava sendo 

realizado, afinal, tratava-se de um programa que se coadunava muito bem com o 

ideário do progresso tão caro aos veículos de imprensa do período. O destroyer Rio 

Grande do Norte fazia parte do plano de 1906 que incorporara outros nove navios 

daquela classe - que recebeu o nome de Pará - à Marinha nacional. A passagem 

desse navio por Natal provocou uma agitação no meio social e foi muito documentada 

pelo jornal A República. As matérias listavam orgulhosamente os equipamentos bélicos 

do navio349 além de publicar sobre o êxito obtido por eles quando testado: “O contra-

torpedeiro Rio Grande do Norte foi o unico navio de sua classe que fez as experiencias 
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dos canhões em conjuncto. O navio atirou com dois canhões de [ilegível] bordo e os 

dois 101 mm [ilegível], resistindo perfeitamente á prova.”350 

Mesmo depois de partir, o destroyer continuou sendo notícia. Em 23 de 

dezembro, um telegrama anunciava: “Teem sido visitadissimos os contra-torpedeiros 

Rio Grande do Norte e Parahyba”351. Para a sociedade natalense, era motivo de orgulho 

que o navio que ostentava o nome do seu Estado estivesse sendo notado no Rio de 

Janeiro, o grande centro que os servia como modelo. 

Não temos fotografias da passagem do destroyer por Natal, mas é possível 

avaliar o prestígio que o navio desfrutava a partir deste cartão postal que circulou no 

Rio de Janeiro: 

Figura 1 – Cartão postal com fotografia do destroyer Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Anúncio em loja virtual.352 
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Não há uma data precisa para o cartão postal, mas é mais provável que seja do período 

em que foi incorporado à Marinha do Brasil ou pouco depois – período anterior a 

Primeira Guerra Mundial, quando o navio já se mostrou atrasado ao fazer parte da 

Divisão Naval em Operações de Guerra (Dnog), participando de uma campanha 

desastrosa de patrulha de submarinos alemães na costa ocidental da África.353 

O PORTO DE NATAL, OS VIAJANTES E A REDAÇÃO DO JORNAL A REPUBLICA 

No que diz respeito a seus aspectos naturais, a cidade de Natal do início do 

século XX encontrava-se bastante isolada geograficamente pelas dunas que formavam 

uma cadeia ao sul; o interior do Estado ligava-se com o Recife ou escoava produtos 

para o porto de Macaíba, retirando o protagonismo de Natal como capital.354 Entretanto, 

os aspectos naturais da capital potiguar não eram condenados - pelo contrário, 

exaltava-se principalmente a extensão da costa potiguar e a localização de Natal como 

propícia para um porto. Como bem concluiu Raimundo Arrais em sua análise, o que 

era necessário, segundo o pensamento dos dirigentes locais, era a intervenção humana 

sobre esse meio físico natural, o índice do progresso vinha não da natureza, mas sim 

da capacidade do homem de intervir.355  

Cercada pelas dunas e por recifes, o porto da capital potiguar não permitia que 

navios de grande calado adentrassem a barra. A areia das dunas espalhava-se no leito 
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do rio e os recifes prejudicavam a entrada dos navios.356 Todos estes fatores 

dificultavam o escoamento da produção do interior do Estado, a chegada de pessoas e 

mercadorias de diferentes lugares do mundo, e tornava, assim, Natal dependente do 

porto do Recife, o qual possuía uma estrutura maior e condições melhores para realizar 

essas atividades. Somente no período republicano a capital conseguiu recursos federais 

para realizar obras de melhoramento no porto, que no discurso destes governantes 

significaria o “progresso”, a independência econômica do Estado. O porto seria a porta 

de entrada de mercadorias, pessoas, modernidade, ideias e ideais vindos de todas as 

partes do país e do mundo. 

Tanto as reformas no porto de Natal, quanto o trânsito de novos navios que 

agora podiam entrar na barra e chegar até o porto podem ser lidos como aspectos da 

dimensão técnica da modernidade, representando aspirações, sonhos codificados, 

fastasmagorias.357 Na obra “Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a 

modernidade na selva”, Francisco Foot Hardman mostra o deslocamento e a capacidade 

de percorrer maiores distâncias, como um dos aspectos dessa modernidade. É com os 

novos meios de locomoção que se pode marcar novos territórios e transpor os limites 

da natureza. 

Se a inserção do Brasil na modernidade se dava através do ícone das ferrovias 

e dos trens, a de Natal, aparentemente, aconteceria através do porto e dos navios. No 

                                                           
356 JOBIM, Khalil. Do ancoradouro à sala de espera: as obras de melhoramento do porto e a construção 
de uma Natal moderna (1893-1913). 2015. 144 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. 
357 HARDMAN, Francisco Foot. Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade na selva. 
2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 345 p. 
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final da década de 1929 Lauro Pinto publica na revista A Cigarra um poema futurista, 

inspirado na crença de que o progresso seria trazido pelo navio:  

Rua do Commercio, Travessa Aureliano, Rua Dr. Barata e a Avenida, 
estão congestionadas, o guarda, meio atrapalhado, mostra com a 
varinha mágica o caminho aos chevrolets, oacklans, carroças e 
bondes... Nova York! Os athletas de Wharton carregam algodão. 
Apitos de trens, barulho de avião. Lhoyds, Itas, Inglezes E avisos 
Franceses no porto.358 

As ruas mencionadas por Lauro Pinto situam-se na zona portuária de Natal, no 

bairro da Ribeira. O poeta atribui grande valor a essa área, considerando-a o centro 

mais dinâmico da cidade, onde o comércio era mais forte, com tráfego de veículos tão 

intenso que chega a congestionar e atrapalhar o guarda de trânsito que ainda não 

estava acostumado ao ritmo das transformações intensas que a modernização vinda do 

porto promovia na vida cotidiana da cidade. Uma atenção especial é prestada aos 

navios do porto como os da companhia de navegação Lloyd, os itas, os navios ingleses 

e os avisos franceses (os navios que traziam correspondências). A menção aos dois 

últimos é importante por demonstrar como o porto era capaz de realizar a ligação de 

Natal com outros centros do mundo, deixando para trás qualquer impressão de 

estagnação. 

As notícias publicadas no A Republica sobre o porto faziam referência não 

apenas à movimentação de mercadorias e da chegada e saída de navios. Publicava-

se a notícia da partida e retorno de viajantes ilustres, “amigos” e “correligionários”. A 

matéria seguinte, retirada do referido jornal dá um bom exemplo disso:  

                                                           
358 PINTO, Lauro. A cigarra, Natal, ano II n. 4, ago, 1929. 
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Afim de tomarem parte nos trabalhos do Congresso Nacional, cujo 
mandato o nosso partido acaba de renovar por uma maioria 
expressivamente significativa de um grande prestígio politico, 
seguiram hoje para o Rio de janeiro pelo “Ceará”, os representantes 
do nosso partido, senador Eloy de Souza, director d’A Republica, e 
deputado Juvenal Lamartine. [...] 
O senador Eloy de Souza pediu-nos pra desculpal-o perante os 
amigos dos quaes lhe não foi possivel receber ordens pessoalmente. 
[...] 
O deputado Juvenal Lamartine, não tendo tambem podido se despedir 
de todos os seus amigos, nesta capital, pediu-nos para desculpal-o 
desta falta involuntaria, offerencendo a todos seus serviços na Capital 
Federal.359 

A publicação dos acontecimentos no veículo oficial do Partido Republicano (cujo 

diretor exercia também o cargo de senador pelo Estado) não servia apenas para noticiar 

quem chegava e partia. Era a divulgação das ações dos homens públicos, pelo meio 

das quais eles justificavam o cargo que exerciam. O jornal estava ali para mostrar que 

eles eram os melhores no serviço a Republica. O pedido feito pelos representantes, 

para que fossem publicadas as suas desculpas perante os amigos não notificados 

pessoalmente sobre a partida, reforça a ideia de que aquele era o meio padrão para 

garantir que o comunicado chegasse ao maior número de pessoas. A notícia também 

menciona a despedida no porto, demonstrando que aquele era um espaço privilegiado, 

que permitia a reunião de representantes do Estado, membros do partido, figuras ligadas 

ao porto e até membros das classes mais populares – mencionam também a presença 

da banda de música denota o prestígio da ocasião.360 Notícias como essa davam o 

                                                           
359 REPRESENTANTES Federaes. A Republica, Natal, 16 abr. 1921. p. 1 
360 Ibid. 
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exemplo do que os dirigentes pretendiam que a cidade fosse, comunicavam um ideal 

de civilidade e sociabilidade em consonância com o ideário do jornal e seus dirigentes. 

É também exemplar o tratamento dado a Claudio Machado, um comerciante da 

cidade e, também, um dos “correligionários”. Essa distinção que o jornal lhe confere 

aparece evidenciada nas seguintes notas: 

A bordo do Itassucê chegará hoje a esta capital, em companhia de 
sua exca. familia, nosso correligionario major Claudio Machado, socio 
da firma M. Machado & C., desta praça, que regressa de Portugal 
onde se encontrava ha quinze mezes. 
A casa M. Machado & C. porá lanchas especiaes á disposição das 
pessoas que comparecerem ao desembarque daquelle cavalheiro.361 

e 

[...] S. s. que se achava ha quinze mezes em Portugal, terra de seu 
nascimento, foi festivamente recebido pelos empregados daquella 
casa commercial e numerosas pessoas de sua relações, tocando no 
caes Tavares e Lyra a banda de musica do Batalhão de Segurança. 
[...]362 

A chegada do correligionário é transformada em um evento publico para o qual os 

leitores do jornal - após se informarem pela nota - devem se sentir convidados a 

participar, embarcando nas lanchas que farão a recepção. No dia seguinte, uma nova 

nota retrata a chegada como tendo acontecido de maneira irretocável, tendo o 

comerciante recebido vários cumprimentos. A banda de música, novamente, denota o 

prestígio do comerciante, mostrando que aquela não era uma ocasião qualquer. 

Notícias como essas não eram publicadas aleatoriamente, ou sobre qualquer 

figura que partia ou chegava de viagem – e é por isso que se enfatiza a referência a 

                                                           
361 VARIAS. A Republica, Natal, 08 out. 1921. p. 1 
362 Id. 09 out. 1921. p. 2 
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estes como “amigos” ou “correligionários”, deixando claro também a profissão ou cargo 

exercido pela pessoa. A divulgação era muitas vezes agradecida com uma carta, 

telegrama ou visita, como nas notas a seguir. O primeiro é um agradecimento feio por 

D. Antonio Cabral pela notícia do dia 18 de julho, referente à sua chegada, tida como 

uma recepção solene pelos católicos natalenses, que contou com a presença da banda 

de música363; o segundo diz respeito à partida do engenheiro Julio de Rezende para 

trabalhar em Manaus.  

O sr. Antonio Cabral, bispo diocesano, teve a bondade de mandar-
nos, em carta muito amistosa, o seu reconhecimento ás saudações 
que lhe apresentámos ao dar-mos notícia de seu regresso ao seio do 
rebanho natalense..364 

e 

Estando a terminar o praso de sua licença, seguiu ante-hontem, a 
bordo do Manaus, para a Bahia, o dr. Julio de Rezende [...] 
Ao embarque do digno profissional compareceram muitos collegas, 
amigos e funccionarios da Inspectoria de Seccas, neste Estado, que 
se honram com as suas relações de amizade. 
Agradecemos a visita de despedida que o dr. Julio de Rezende teve 
a fineza de nos fazer pessoalmente.365 

Percebe-se que ambos fazem questão de cumprimentar a redação do jornal A 

Republica, um por carta, para agradecer uma notícia prévia, outro indo diretamente à 

sede para saudar a equipe. São exemplos de um tipo de nota frequentemente 

encontrada nesse periódico. A recorrência de publicações dessa natureza dá indicações 

de que os cumprimentos ao jornal constituíam parte de um ritual de sociabilidade. 

                                                           
363 D. ANTONIO Cabral. A Republica, Natal, 18 de julho, 1921. p. 1 
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365 DR. JULIO de Rezende. A Republica, Natal, 28 out. 1921. p. 1 
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Celebrações, partidas, chegadas e recepções no porto eram complementadas pelos 

agradecimentos ao jornal pela atenção que era dada aos correligionários. 

As matérias do jornal faziam questão de listar aquelas pessoas consideradas as 

mais ilustres, dignas de nota sobre sua presença nas festividades de despedida ou de 

recepção – os coronéis, majores, capitães, doutores, desembargadores e grandes 

comerciantes.366 Sobre esses personagens que circulam no porto, é válida uma breve 

análise. Certamente este espaço era vivido de maneiras muito únicas e singulares pelas 

diversas camadas sociais. Para os trabalhadores que pediam por empregos na 

Comissão de Obras do Porto367 era possivelmente um lugar de oportunidades 

profissionais, no porto ou nas casas comerciais ao seu redor. Seria uma chance, talvez, 

de melhorar de vida. Para os homens de destaque da sociedade, pessoas notáveis, 

integrantes das classes privilegiadas, em sua maioria detentoras de grandes 

patrimônios, o porto era o lugar de viagens – as quais podiam pagar - de diversão, 

passeio, sociabilidades. Eram estes últimos os que melhor podiam usufruir do porto e 

que agora podiam se vangloriar dele, já que ele podia receber os navios mais modernos 

do Brasil e do mundo. 

Nas páginas do jornal A Republica, portanto, pode-se perceber a articulação de 

vários elementos que eram caros a um grupo dirigente. Esse grupo responsável pelo 

jornal usava o meio de comunicação para difundir um modelo de sociabilidade 

considerada exemplar para uma cidade que pretendia viver sob o ideal do progresso. 

E o porto era visto como o símbolo disso, com as reformas que foram realizadas, com 

                                                           
366 Id., 10 dez. 1909. p. 1. 
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os navios modernos que agora poderiam ser recebidos, com as novas mercadorias que 

dinamizavam o comércio da cidade e os eventos que movimentavam a vida social. 

Certamente não era a única forma de sociabilidade existente (não era a dos 

trabalhadores e dos marinheiros), mas era a mais digna de nota pelos dirigentes do 

jornal. 
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A REVISTA DA LIGA MARÍTIMA BRASILEIRA E O SEU PAPEL NO 
PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA MARINHA E DA NACIONALIZAÇÃO DA 
PESCA NO BRASIL (1907-1924) 
 

Giovanni Roberto Protásio Bentes Filho368 

Clara Maria da Silva369 

Orientador: Raimundo Arrais370 

 

INTRODUÇÃO. 

 Com o fim do Império e o início do período republicano, o Brasil passou por 

alguns momentos de instabilidade política. Problemas na sucessão do Governo 

Provisório, quando o Marechal Deodoro da Fonseca passa para seu vice, Floriano 

Peixoto, o controle do país, unidades da Marinha ficaram insatisfeitas, pois queriam a 

realização de novas eleições. Isso fez com que fosse organizada, em 1893, uma 

revolta, a segunda Revolta da Esquadra. 

 Com o fim da Revolta e com a situação precária que se encontrava a força 

naval, programas navais foram pensados para que a Marinha se modernizasse, 

reconstituindo seu poder naval. No governo de Rodrigues Alves, ocorreu a primeira 
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tentativa de reorganização da Marinha com o programa naval de 1904. A frente desse 

programa estava o Ministro da Marinha, o almirante Júlio Cesar de Noronha.  

 Esse programa passou a sofrer fortes críticas do almirante Alexandrino de 

Alencar. Quando Afonso Pena é nomeado presidente, em 1906, a pasta da Marinha foi 

atribuída ao almirante Alexandrino de Alencar. O almirante modificou os projetos do 

programa de reaparelhamento naval de 1904 e propôs um novo, o programa naval de 

1906. Alexandrino de Alencar acreditava que o modelo proposto pelo seu antecessor 

não estava de acordo com a atual situação. As outras nações possuíam navios 

superiores e mais fortes, e para Alexandrino de Alencar o programa de 1904 não 

atendia mais a demanda das novas tecnologias em armamento militar. 

 Com a intenção de conseguir apoio para esse programa de reaparelhamento 

naval, a Liga Marítima Brasileira, fundada em 1907, organizou uma revista mensal. A 

Revista da Liga Marítima Brasileira passou a circular no mesmo de fundação da Liga 

Marítima. A primeira parte do nosso trabalho consiste em analisar as publicações dessa 

Revista, os temas abordados, seu posicionamento, colaboradores e, assim, entender 

seu papel nesse processo de modernização da Marinha. 

  A segunda parte do trabalho terá o objetivo de analisar o papel da Revista da 

Liga Marítima Brasileira no processo de nacionalização da pesca. A pesca era um 

assunto presente nas páginas da Revista e, mesmo antes da criação da Revista, 

figurava nas preocupações do Estado. No ano de 1903, o almirante Júlio Cesar de 

Noronha, o mesmo que propôs o programa naval de 1904, organizou uma proposta de 

regulamentação da pesca com intenção de nacionalizá-la.  
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No inicio dos anos 1920, uma campanha com o objetivo de nacionalizar a pesca 

e sanear o litoral foi organizada pelo Estado, a Missão do cruzador “José Bonifácio”. O 

discurso da época girava em torno da revalorização do pescador, pois ele era 

considerado um elemento essencial para a economia, assim como para a defesa do 

país em casos de guerra. A campanha foi pensada num momento que estava sendo 

discutido um novo programa nacionalista. Tal programa propunha que movimentos 

fossem organizados para atuarem na defesa do país, pois com a Primeira Guerra 

Mundial a questão nacional mudou de aspecto. Assim, entendemos que essa campanha 

fazia parte dessa proposta de reaparelhamento da Marinha, pois um de seus objetivos 

era transformar os pescadores em reserva para a Marinha de Guerra.  

 Portanto, nosso objetivo é perceber em que medida a Revista da Liga Marítima 

Brasileira participou do processo de reaparelhamento naval da Marinha e da 

nacionalização da pesca.  Observando seu posicionamento diante desses temas e 

analisando sua estrutura, colaboradores e seu conteúdo. 

MODERNIZAÇÃO DA MARINHA: OS PROGRAMAS NAVAIS DE 1904 E 1906.  

 A Marinha, durante a fase inicial do período republicano, passou por um 

momento de intensa instabilidade em termos de organização. Quando Deodoro da 

Fonseca passa o poder para Floriano Peixoto, é disseminada a ideia de que era 

necessária a realização de novas eleições. Floriano reagiu energicamente contra esses 

protestos que queriam tornar seu governo ilegítimo371.  
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Contra as medidas decretadas por Floriano, grupos de oficiais da Marinha 

ficaram insatisfeitos. Um deles, o almirante Luís Filipe Saldanha da Gama, que almejava 

a “libertação da Pátria Brasileira do militarismo” e do mais “infrene jacobinismo” imposto 

pelos partidários e apoiadores de Floriano. Outro ponto que contribuiu para os protestos 

contra o governo Florianista foram as divergências entre a Marinha e o Exército. A 

Marinha estava descontente com a atual situação, pois acreditava que o Exército estava 

gozando de privilégios políticos com a implantação do novo governo372. 

Com os ânimos dos oposicionistas e governistas exaltados, eclodiu no Rio de 

Janeiro, no dia 6 de setembro de 1893, a Revolta da Esquadra. Com os quadros da 

Marinha divididos, a maior parte dos navios da esquadra ficou sob o controle dos 

rebelados. As forças do governo tiveram que apelar para o mercado internacional para 

obterem uma frota emergencial. Essa frota foi chamada, por Rui Barbosa, de esquadra 

de papel, pois a considerava um “risível simulacro de vasos de guerra”373. As forças 

governistas não tinham condições de enfrentar, diretamente, as forças rebeldes por 

causa da diferença considerável das frotas navais. 

  No dia 13 de setembro de 1893, a cidade do Rio de Janeiro foi bombardeada 

pelas forças rebeldes. Em meados de 1895, com a morte do almirante Saldanha da 

Gama, chegava ao fim a Revolta da Esquadra374. Em 1896 foram criadas as primeiras 

condições para a superação da crise que havia se instalado na Marinha. A lei da Anistia, 

aprovada pelo Congresso Nacional, permitia a reintegração dos oficiais rebeldes aos 
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quadros da Marinha. Essa medida era indispensável para qualquer tentativa de 

reconstrução da Marinha nacional, pois não seria possível a sua reorganização sem um 

efetivo humano qualificado375. A Marinha foi sendo organizada, paulatinamente, mas 

não escapou de alguns problemas como o adiamento da reintegração dos rebeldes aos 

seus postos, o que gerou preocupação para a organização de uma nova Marinha376. 

 Após a anistia e com a ascensão de Rodrigues Alves ao poder, em 1902, um 

novo caminho se abriu para a organização da Marinha. Foi apresentado e aprovado um 

programa naval organizado pelo almirante Júlio Cesar de Noronha, Ministro da Marinha 

do governo Rodrigues Alves. O almirante havia retratado, em seu relatório de 1903, a 

situação precária dos navios de guerra e que seu conjunto não formava uma verdadeira 

unidade de combate. O programa naval de 1904 defendia a ideia de que a melhor 

maneira para se estruturar a força naval era a composição de uma frota mista, com 

deslocamento moderado, que fossem compatíveis com os recursos e as necessidades 

do país. O programa incluía a construção de três encouraçados, três cruzadores 

encouraçados, seis caça-torpedeiras, assim como a construção de navios menores377. 

O almirante não era favorável à tendência da utilização dos navios de deslocamentos 

exagerados378.  

 Quando apresentado ao Congresso pelo deputado do Rio de Janeiro, Laurindo 

Pita, o programa recebeu parecer favorável. Entretanto, passou por algumas 
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janeiro: Editora FGV, 2010, p.74. 



 

 
416 

 

modificações no que se referia à construção dos navios em estaleiros ingleses. Outras 

modificações foram sugeridas nas estruturas da Marinha: a construção de um arsenal, 

o aumento dos diques da Marinha e no que se refere ao material humano379.  

 O programa do almirante Noronha passou a sofrer fortes criticas do almirante 

Alexandrino de Alencar. Alexandrino de Alencar acreditava que a melhor solução para 

o fortalecimento da força naval estava baseada na aquisição de navios com elevado 

deslocamento. Para ele, o programa de 1904 estava ultrapassado, pois era impossível 

enfrentar os novos navios construídos pelas outras nações como Inglaterra, Alemanha 

e Estados Unidos. Os novos navios, os Dreadnoughts, possuíam armamento mais 

pesado, estruturas de blindagens reforçadas, possuíam velocidade de deslocamento 

acima das 18 milhas e tonelagem superiores a 18.000 toneladas, isto é, as propostas 

do programa de 1904 não mais acompanhavam os poderes navais de outras nações380. 

 Em 1906, quando Afonso Pena é declarado presidente, o almirante Alexandrino 

Faria de Alencar é nomeado para o ministério da Marinha. Sem perder tempo, o 

almirante Alexandrino de Alencar consegue anular o credito para o programa de 1904 

e altera os projetos de construção dos navios. As novas modificações transformariam 

os navios em Dreadnought381. Após as modificações e os novos contratos realizados, 
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programas navais à grande guerra (1904-1917). Navigator , Rio de Janeiro, V.1 - N.2, Dez. 2005. pp. 
69-86 



 

 
417 

 

dois navios foram construídos, o Minas Gerais, que bateu quilha no dia 17 de abril de 

1907 e em 24 de setembro, do mesmo ano, foi a vez do São Paulo.382 

Durante esse período que foram executados os programas navais de 1904 e 

1906, cujo objetivo era a modernização da Marinha, foi criada, em maio de 1907, por 

um grupo de oficiais da Marinha, a Liga Marítima Brasileira383. Inspiradas em 

associações similares de outras nacionalidades – Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, 

Japão, Itália, etc. – a Liga Marítima Brasileira tinha por finalidade, por meio da 

propaganda, conseguir apoio da sociedade civil para os programas de reaparelhamento 

naval384.  

A LIGA MARÍTIMA BRASILEIRA E A CRIAÇÃO DA REVISTA DA LIGA MARÍTIMA 

BRASILEIRA. 

 Nos primeiros anos da Liga Marítima, o capitão-tenente Frederico Villar, viajou 

pelos estados brasileiros realizando conferências em favor da propaganda da Liga. Sua 

intenção era conseguir apoio da sociedade e sócios para a Liga Marítima385. Seguindo 

uma prática que se generalizava no início do século, a campanha da Liga procurava 
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conquistar uma parte da sociedade, a participação feminina. Elas participavam das 

conferências e formavam diretorias que representavam a Liga Marítima em cada um 

dos estados onde a liga se organizava.  Em nota publicada pelo jornal Diário de Natal, 

em 12 de outubro de 1907, sobre a 2º conferência do capitão-tenente Frederico Villar, 

realizada nos salões do palácio do governo, informa-se que estavam presentes o 

governador do Estado e muitas famílias. Podemos perceber o interesse e a participação 

dessas mulheres na Liga Marítima quando,  

Antes de começar a conferencia usou da palavra a senhorita Joanita 
Gurgel que saudou o conferencista em nome da família norte rio 
grandense e terminou indicando os nomes das senhoritas Sarah 
Barreto, Alvina Câmara, Beatriz Dantas, Clara Soares e Arminda 
Caldas para comporem uma diretoria auxiliar da Liga Maritima neste 
Estado, e indicou mais as Exmas., Senras. D. Ignez Maranhão, D. 
Idalina Carrilho e D. Justina Teixeira de Moura para protectoras da 
Liga. [...] pediu para incluir no numero das directoras o nome da 
oradora386. 

 A Liga Marítima Brasileira pretendia discutir questões marítimas. Dentro desses 

assuntos estavam aquilo que era genericamente definido como “assuntos ligados ao 

comércio marítimo”, mas incluía, igualmente, informações sobre os processos de 

construção naval, indústrias marítimas, pesca e esporte náutico. A publicação tinha 

periodicidade mensal e trazia ilustrações. Seus sócios a recebiam gratuitamente, mas 

era vendida ao público. A revista estabelecia outro objetivo: unir esforços para 

“approximar da marinha de guerra a marinha mercante” e os que “sympatizam com a 

vida do mar, nelle vivem ou nele trabalham”. Além disso, a publicação estabelecia no 

seu programa, o apoio àquilo que designava como proletariado marítimo. A Liga 
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estabelecia como finalidade criar assistências para beneficiar os trabalhadores do mar 

como a construção de abrigos, hospitais, escolas e oficinas387.  

 Em julho de 1907, foi publicado o primeiro número da Revista da Liga Marítima 

Brasileira. Os editores da Revista eram oficias da Marinha. Dentre eles figuravam o 

capitão-tenente Arthur de Brito Pereira e o capitão-tenente Arthur Dias. Nas primeiras 

páginas da revista constava um artigo de apresentação que deixava clara as intenções 

da Liga Marítima. De maneira geral, a Liga afirmava que desejava colaborar com o 

desenvolvimento do Brasil, do seu poder naval, assim como expandir as indústrias 

marítimas e o comércio. Na mesma apresentação, os editores não se esqueciam de 

acentuar que aquela não era a primeira vez que essas questões eram colocadas como 

bandeira de luta.  

Antes da Liga Marítima Brasileira, um outro grupo de oficiais da Marinha tinha 

organizado A Liga Naval Brasileira. Após um acidente com o navio Aquidaban, que 

explodiu no ano de 1906 na enseada de Jacuecanga, em Angra dos Reis, levou a 

morte o capitão de corveta J. Augusto dos Santos Porto, um dos idealizadores daquela 

iniciativa, e o projeto desse grupo não sobreviveu muito à perda do oficial388.  

A Liga Naval Brasileira, um pouco diferente das intenções da Liga Marítima 

Brasileira, voltava sua atenção para os assuntos da Marinha Mercante. O periódico 

Gazeta de Noticias havia publicado uma nota, no dia 31 de agosto de 1901, fazendo 

referência a um grupo de oficiais da Marinha que estavam seguros de que era 

                                                           
387 Liga Maritima Brasileira. Rio de Janeiro: Liga Marítima Brasileira. Biblioteca da Marinha. Nº 1. Julho 
de 1907, p.31 
388 Explosão no Aquidaban. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 24 jan. 1906, p. 1 



 

 
420 

 

“urgentemente necessario vir em auxilio da nossa embryonaria marinha mercante, 

origem e fundamento de todo e qualquer poder naval” e assim pretendia “promover a 

creação da Liga Naval Brasileira389.” Em outro artigo, esse intitulado “Poder Naval”, 

afirmou-se que esse grupo de oficiais da Marinha e Civis “amantes do mar”, se 

convenceram de que, após observar a vida marítima de outras nações, errada seria 

qualquer “orientação para a formação do nosso poder naval se previamente não se 

curar de interessar a nação nas cousas do mar” e se não “desenvolver a marinha 

mercante390.” 

O almirante Arthur Jaceguay, autor do artigo seguinte à apresentação da Liga 

Marítima, realizou uma crítica às intenções da Liga Naval391. Nas palavras do almirante, 

a Liga Naval, “como a idearam entre nós, não foi mais do que ridicula parodia de 

associações patrioticas com idêntica denominação creadas, ha alguns anos, em outros 

paizes”. Para o almirante, a organização da Liga Naval não correspondia às condições 

do país, pois em outros países a situação financeira e do poder naval eram prósperas 

e, diferente dessas nações, o Brasil estava em “período de germinação dos elementos 

do nosso futuro poder maritimo”. Finalizando seu artigo, o almirante Jaceguay aponta 

que a Liga Marítima Brasileira havia sido criada no momento certo, de acordo com a 

“nossa situação geographica, politica e economica”. 

O capitão tenente Frederico Villar, seguindo o mesmo pensamento do almirante 

Jaceguay, que não era o tempo para o surgimento da Liga Naval Brasileira, afirma em 
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seu artigo, “Nova Hegyra”, que a Liga Naval havia semeado fora da estação, mas que 

agora, depois do terreno preparado, “brota a flor mimosa, onde só nascia o cardo!”. O 

intuito era apresentar ao público leitor a importância dessa instituição para o 

desenvolvimento do Brasil e de sua força naval392. 

É possível notar que as publicações da Revista da Liga Marítima Brasileira 

seguem um padrão e possuem um objetivo. A Revista como um documento impresso 

dirige seu texto intencionalmente ao público. Buscava, entre outras coisas, modificar 

um estado de coisas393. Mesmo sendo uma revista especializada em assuntos 

marítimos, ela seguia os padrões das revistas ilustradas da época394. Apresentava um 

texto agradável, fácil, reservava um amplo espaço para as imagens – geralmente 

pinturas e fotografias de navios, cenas de guerra, oficiais da Marinha, marinheiros, 

imagens do mar, etc. – e poesias.  

A poesia era um dos recursos populares para atingir a sensibilizar o leitor a partir 

dos assuntos relacionados aos mar. O primeiro exemplar da Revista da Liga Marítima 

Brasileira traz uma poesia de Luiz Edmundo, intitulada “Ao Mar”395.  A composição do 

poeta da Academia Brasileira de Letras mostrava o mar como um interlocutor de 

temperamento imprevisível, que reage e leva a desgraça para os navios: 
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Eu bem te comprehendo, ó velho mar profundo! 
Bohemio que olhas o sol sem medo de cegar  
Quando a juba feroz levantas e iraeundo  
A floresta das náos pões-te a devorar! 
 
Eu sinto a tua dor, que é como a dor do mundo, 
Que vives a gemer e sem poder contar; 
Sei das quilhas que vão rasgando-te bem fundo  
O pobre coração já pobre de lutar. 
 
Debalde olhas o céo e o medes frente a frente, 
Nada te vale, nada, a tua dor não cança; 
Ergues-te e as grandes náos dansam macabramente. 
 
É a dor do condenado a eterna dor que exultas. 
E é por isso que tu, por odio ou por vingança,  
Dentro do coração as galeras sepultas. 
 

 A poesia de Edmundo tem o objetivo de mostrar a dificuldade dos homens que 

vivem do mar – marinheiros ou pescadores – que passam, por vezes, longos dias sem 

voltar a terra, sem a certeza de que voltarão para casa e que, por isso, correm constante 

perigo em meio ao oceano. A mensagem é clara: a vida dos marinheiros é uma vida 

de perigos.  Outro exemplo que podemos apresentar como meio estratégico de 

sensibilizar os leitores da revista e assim aumentar o interesse desse público para os 

assuntos marítimos é o conto intitulado “O Pescador”, que relata a história de Seu 

Albino396. 

Depois de passar vários dias no mar, nas pescarias, seu Albino, ao chegar em 

terra, procura sua mulher Philú e descobre que ela havia ido embora, deixando-lhe a 
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chave da casa e uma carta. Seu Albino fica abismado, pois nem ele sabia ler e muito 

menos sua mulher sabia escrever. O pescador procura justificar a atitude de sua mulher 

e ao fazê-lo, o pescador apresenta aspectos da vida do trabalhador que vive do mar 

como, por exemplo, o fato de viver “muitas horas no mar, longe de casa”, colocando 

ênfase em alguns traços que o caracterizava, como o analfebetismo e a embriguaez. 

Quando Seu Albino saía para “embriagar-se [...] dar-se diariamente em espectaculo, 

bebendo até cahir”.   

Esses problemas sociais como o analfabetismo, embriaguez e a vagabundagem 

eram atribuídas como características da classe dos marinheiros. A maior parte dos 

marinheiros era constituída por pobres, negros e mulatos. Quando da fase de 

recrutamento, o Corpo da Marinha e as Escolas de Aprendizes Marinheiros 

encontravam, nas prisões, a maior fonte de alistamento de pessoal397.  

A vida do marinheiro era dura e fatigante, principalmente, pelos castigos físicos 

que sofriam a bordo dos navios. A comida era ruim e o trabalho era pesado. O 

alistamento voluntário era raro, mas o quadro de pessoal tinha que ser preenchido. Os 

quadros eram completos com os indivíduos tidos como integrantes dos setores mais 

desprotegidos da sociedade: os “delinquentes, os desempregados, filhos tidos como 

rebeldes, os quase miseráveis eram enviados aos barcos.” As Escolas de Aprendizes 

Marinheiros eram instituições disciplinadoras e pouco ensinavam aos seus alunos, que 

saiam delas quase sempre analfabetos. Por causa dessas péssimas condições de 

trabalho e de vida, sobretudo, pelos castigos a base de chibatadas, em 1910 explode 
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uma revolta organizada pelos marinheiros, a Revolta da Chibata.  Os marinheiros 

exigiam melhores condições de trabalho e o fim dos castigos398. A ideia que se tinha 

era que, com a República, todos seriam cidadãos. Com as novas leis a chibata foi 

abolida e o tempo de serviço diminuído399. 

As Escolas de Aprendizes Marinheiros aparecem nas páginas da Revista da 

Liga Marítima Brasileira como redutos de ensino, que garantiam alimentação e um 

futuro. A figura do marinheiro é descrita de outra maneira. No exemplar do mês de 

julho de 1910, mesmo ano da Revolta da Chibata, uma publicação chama a atenção. 

Com o título “Marinheiro Moderno”, o artigo aborda a transformação do marinheiro com 

o passar do tempo.  

Antes o marinheiro apenas necessitava de seus músculos para o serviço de 

bordo, entretanto, o “Marinheiro Moderno”, com as mudanças que ocorreram na 

Marinha, apontando os melhoramentos em técnica e ciência, deixou de ser um simples 

“agente mecanico, para se transformar num operario inteligente e ilustrado.”  Afirmou-

se que “há cinco annos o Brazil comprehendeu a necessidade de instruir os seus 

marinheiros, creando escolas profissionaes e reformando as escolas de aprendizes.”400 

Essa afirmação tende a mostrar as mudanças positivas que a instalação da República 

e o programa de 1906 trouxeram para o país. 
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 Todavia, a que marinheiro a Revista estava se referindo quando afirma, no 

mesmo artigo “Marinheiro Moderno”, que o nosso marinheiro possui: “qualidades 

moraes, intellectuaes e pysicas de primeira ordem; é de magnífica indole e adapta-se 

sem dificuldade á disciplina a mais rigorosa.” Será que são aos marinheiros que 

promoveram a Revolta da Chibata a quem o artigo se refere? Ou a Revista queria 

transmitir, para o público leitor, uma imagem mais adequada aos seus interesses? 

A Revista da Liga Marítima Brasileira não só transmitia informações sobre os 

assuntos marítimos como também era um meio de conseguir apoio para o programa da 

reaparelhamento naval brasileiro. 

O PAPEL DA REVISTA LIGA MARÍTIMA BRASILEIRA NO PROCESSO DE 

MODERNIZAÇÃO DA MARINHA. 

A Marinha levava adiante um programa de modernização, cujo objetivo era 

reaparelhar sua frota naval. A base do programa naval, encabeçado pelo almirante 

Alexandrino de Alencar, era a construção e a importação de navios de elevado 

deslocamento, os tipos Dreadnought. Para o almirante, os navios com base no 

programa naval de 1904 eram secundários e não se poderia neles “confiar para nossa 

defesa maritima401”. Sendo assim, com base nas modificações realizadas no programa 

de 1904, o governo brasileiro substituiu alguns navios encomendados por outros de 

maior tonelagem402.  
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Muitos artigos vão nesse sentido de apresentar as novas propostas do programa 

naval do Almirante Alexandrino de Alencar e também projetar uma visão para o futuro 

da força naval do Brasil quando forem incorporados esses novos navios.  

O redator da Revista, capitão-tenente A. Brito Pereira, publicou um artigo 

intitulado “Rumo ao Mar”, no qual chama a atenção do leitor para a importância de uma 

nação dispor de uma força naval bem equipada. O autor Aponta que por muito tempo 

a força naval brasileira estava enfraquecida, mas com a nova administração – fazendo 

referência ao “Ministro Almirante”, referindo-se ao almirante Alexandrino de Alencar – 

a Marinha tinha recebido novos impulsos403. Sendo assim, nas palavras do capitão-

tenente Brito Pereira, para essa obra de reorganização do poder naval tivesse êxito, 

era preciso que   

á acção do Governo o povo empreste seu apoio, interessando-se 
pelas cousas do mar, convencendo-se de que o nosso 
engrandecimento depende da paz e esta não existe sem a força no 
mar; nosso economistas encarem o problema naval como o factor 
mais precioso da soberania nacional.  

Muitos trabalhos sobre a reorganização do poder naval brasileiro foram 

publicados pela Revista da Liga Marítima Brasileira no período, exemplo disso eram 

artigos sobre as Escolas de Aprendizes Marinheiros. As matérias sobre essas escolas 

apresentavam as vantagens do alistamento para que no futuro, esses jovens pudessem 

se tornar marinheiros404. A intenção dessas matérias era atrair jovens para integrarem 
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o corpo da armada, visando o melhoramento no quadro de pessoal da Marinha, pois 

uma força naval que se modernizava necessitava igualmente de pessoal qualificado. A 

revista também publicou artigo sobre a Escola Torpedista, que além de informar que a 

Marinha já disponibilizava de habilidosos torpedistas,  apresentava a importância dessa 

arma em casos de guerra405.  

 Em algumas publicações percebemos o enaltecimento do programa naval de 

1906 e da figura do Ministro da Marinha, almirante Alexandrino de Alencar. Era comum 

a publicação de artigos que objetivavam informar os leitores da situação da força naval 

e, principalmente, a situação da construção dos novos elementos que iram compôr a 

esquadra, como os scouts Bahia e Rio Grande406. Assim, também, foi com a construção 

dos couraçados Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Figurou nas páginas da Revista da Liga Marítima Brasileiras várias publicações 

sobre a construção dos encouraçados que seriam, de certa modo, a ponta de lança da 

nova força naval prometido pelo programa de reaparelhamento. O lançamento do 

encouraçado Minas Gerais significava que o Brasil entraria na “categoria das grandes 

potencias navaes”.  

O fato de o Minas Gerais apresentar, ao término de sua construção, um 

deslocamento de 20 mil toneladas e possuir armamento de médio e grosso calibre, foi 

motivo de orgulho para a Marinha brasileira e para o povo. A ideia que se transmitia 

                                                           
405 Escola Torpedista. Revista da Liga Marítima Brasileira. Rio de Janeiro: Liga Marítima Brasileira. 
Biblioteca da Marinha. Nº 2. 1907, p. 5 
406 Nossos Scouts em construção. Revista da Liga Marítima Brasileira. Rio de Janeiro: Liga Marítima 
Brasileira. Biblioteca da Marinha. Nº 13. 1908, p. 29  



 

 
428 

 

era de que, nas palavras do redator da Revista Arthur Dias, o Minas Gerais era o “mais 

poderoso couraçado do mundo407”. O couraçado foi ainda chamado de “super-

dreadnought” pelos franceses, ou seja, superior ao tipo de navio dreadnought408.  

Após os últimos retoques e finalizações, o Minas Gerais só aportaria em águas 

brasileiras em 1910. Com a chegada do couraçado Minas Gerais e com os outros ainda 

em construção, São Paulo e Rio de Janeiro, se concretizaria o programa naval 

encabeçado pelo Ministro da Marinha Alexandrino de Alencar409. Motivo de alvoroço 

popular, a chegada do Minas Gerais deixou o povo em “fervor patriótico”. Por outro 

lado, esse grande navio, assim como os outros, não foi construído no Brasil, não utilizou 

da técnica e nem da indústria brasileira, então, será que havia motivos para 

patriotismo410?   

A REVISTA DA LIGA MARÍTIMA BRASILEIRA E A NACIONALIZAÇÃO DA PESCA. 

 A pesca foi um assunto que também figurou nas páginas da Revista da Liga 

Marítima Brasileira. As publicações de artigos relacionados à pesca, nos primeiros anos 

da Revista, procuravam estimular a criação de indústrias de pesca e chamavam a 

atenção dos governantes para esse “vastissimo campo de acção economico-social” que 

era o mundo martítimo. Fazia parte das metas da Liga Marítima, a fundação de uma 

Escola de Pesca para fins de organização e melhoramento dessa atividade. A finalidade 

                                                           
407 Nossa nova esquadra: o lançamento do couraçado Minas Geraes. Revista da Liga Marítima Brasileira. 
Rio de Janeiro: Liga Marítima Brasileira. Biblioteca da Marinha. Nº 15. 1908, p. 2 
408 Opinião francesa sobre o Minas Geraes. Revista da Liga Maritima Brasieleira. Rio de Janeiro: Liga 
Marítima Brasileira. Biblioteca da Marinha. Nº. 31. 1910, p.26 
409 A chegada do Minas Geraes. Revista da Liga Maritima Brasileira. Rio de Janeiro: Liga Marítima 
Brasileira. Biblioteca da Marinha. Nº 33. 1910.p, 1 
410 SODRÉ, Nelson Werneck. História militar do Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. 



 

 
429 

 

dessa escola era de, nas palavras da revista, garantir o aumento da “riqueza 

nacional”411.  

A Liga Marítima estava diretamente ligada a essas questões da pesca, ao 

incentivo à criação, no Brasil, de empresas pesqueiras. Entre os delegados da Liga, 

enviados à Europa, estava o capitão-tenente Frederico Villar. O objetivo de Villar era a 

realização de estudos sobre técnicas e processos de pesca mais adequados para 

ensinar aos possíveis empresários do ramo pesqueiro412. 

 O capitão-tenente Frederico Villar, um dos fundadores da Liga Marítima e 

também representante na Europa, esteve à frente de uma campanha, organizada pelo 

Estado, para percorrer o litoral brasileiro e fundar colônias de pescadores. Com duração 

de quatro anos, de 1919 a 1923, a Missão do cruzador “José Bonifácio”, como ficou 

conhecida, teve seu programa organizado pelo Ministro da Marinha, almirante Gomes 

Pereira, em 1919. O programa definia, entre outras coisas, a nacionalização da pesca, 

o saneamento do litoral brasileiro – onde se localizavam as comunidades de pescadores 

–, a construção de escolas, a instrução dos pescadores nos processos da pesca. A 

missão partiu do Rio de Janeiro para o extremo norte do país e de lá iniciaram os 

trabalhos percorrendo a costa até o sul do país413.  Muito mais do que apenas 
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nacionalizar a pesca, a Missão do cruzador “José Bonifácio” também tinha o objetivo 

de transformar os pescadores em reserva para Marinha de Guerra414.    

 Na verdade, o projeto de converter os pescadores em reserva da Marinha não 

era novo. O projeto já havia sido proposto pelo almirante Júlio Cesar de Noronha, em 

1903, como parte do objetivo de regulamentação da pesca. Foram pensados, pela 

comissão organizadora desse projeto, seis pontos como base para a confecção do 

documento. O conteúdo de tais propostas, em síntese, refere-se ao desenvolvimento 

da indústria da pesca, criação de facilidades para o livre exercício do pescador, 

privilegiar o pescador nacional, proteger seus recursos – fauna e flora – marinhos, 

fiscalização e por último transformar “a classe dos pescadores num viveiro da 

marinhagem para a Armada Nacional415.” 

 Essa necessidade de transformar os marinheiros em reserva para a Marinha de 

Guerra partia de um programa nacionalista que começou a ser discutido a partir da 

eclosão da Primeira Guerra Mundial. Contrário à tendência ufanista, em vigor no 

período, que exaltava a grandeza do território e ressaltava as qualidades da raça para 

a formação do brasileiro, esse novo programa nacionalista articulava novas ideias que 

giravam em torno de uma necessidade de defender do país.  Questões como a 

educação e a saúde estavam presentes nas bandeiras de luta desse programa. A 

educação era privilegiada como centro do processo de construção da consciência do 

cidadão e considerada como a chave para a salvação nacional por meio da instrução 

                                                           
414 VILLAR, Frederico. A missão do Cruzador “José Bonifácio” – os pescadores na defesa nacional– a 
nacionalização da pesca e a organização dos seus serviços (1919-1923). Rio de Janeiro: Gráfica 
Laemmert Limitada, 1945. 
415 BRASIL. Relatório do Ministro da Marinha. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. 1904, Anexo c., p. 3. 
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do povo. A saúde foi ressaltada pelas campanhas de saneamento e ao combate às 

endemias no sertão brasileiro. Essas preocupações com a saúde e as condições físicas 

do homem do interior marcou uma ação reformista na política de saúde pública do 

país416. 

A missão do cruzador “José Bonifácio” estava dentro desse novo projeto que 

pensava a nação, pois os objetivos e as ações eram compatíveis com a ideia de defesa 

nacional. Percorrendo a costa brasileira, a missão iniciou o processo de organização 

dos pescadores em colônias promovendo ações de saúde e realizando atendimento 

médico aos pescadores. Outra medida adotada pela missão do “José Bonifácio” foi à 

construção de escolas primárias com o objetivo de instruir os pescadores e resolver o 

problema do analfabetismo417.  

Os oficiais da Marinha que participavam da campanha utilizavam certos recursos 

para chamar a atenção dos pescadores e, também, da comunidade. A Marinha utilizou 

recursos retóricos – cerimônias, rituais oficiais, discursos e apresentação de fotografias 

- como maneira de influenciar os pescadores e incutir nas colônias, os ideais de 

nacionalismo, amor à pátria e disposição para, se fosse necessário, a defesa nacional 

418. 

                                                           
416 OLIVEIRA, Lúcia Lippi. A questão nacional na Primeira República. São Paulo: Brasiliense; Brasília: 
CNPq, 1990. p. 145-147 
417 VILLAR, Frederico. A missão do Cruzador “José Bonifácio” – os pescadores na defesa nacional– a 
nacionalização da pesca e a organização dos seus serviços (1919-1923). Rio de Janeiro: Gráfica 
Laemmert Limitada, 1945. 
418 CALLOU, A. B. F. "A voz do mar: construção simbólica da realidade dos pescadores brasileiros pela 
missão do cruzador 'José Bonifácio' (1919-1924)". Intercom: XVIII Congresso Brasileiro de Cinências da 
Comunicação. Universidade Federal de Sergipe/UFS. 1995. 
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 A Revista da Liga Marítima Brasileira, em algumas publicações, abordou o tema 

da campanha de nacionalização pesca. No ano de 1922, Frederico Villar escreveu um 

artigo, intitulado “A regulamentação da pesca: seu valor sob o ponto de vista militar e 

economico”, com o objetivo de evidenciar que essa questão não é nova. Villar afirmava 

a importância do pescador brasileiro para o país como “elementos magnificos de força 

naval e de grandeza economica”, assim como, a Missão do cruzador “José Bonifácio” 

era uma “tentativa de solução do interessante problema da pesca”.  

 A Revista tinha como objetivo chamar a atenção do público leitor para problema 

da pesca no país e que o Governo Federal, por realizar medidas como a campanha de 

nacionalização da pesca, estava assumindo essa responsabilidade. Nas palavras de 

Villar, seria uma “verdadeira remdepção” para compensar o estado de abandono a que 

teria sido relegado o pescador. Proteger o pescador nacional era uma “necessidade 

patriotica” que se firmava cada vez mais, pois com o desenvolvimento da pesca e, de 

certa forma, do pescador, as possibilidades se abriam para o fortalecimento da defesa 

nacional e o crescimento econômico do país419. Outro artigo abordam os resultados da 

missão do cruzador “José Bonifácio”. Com a finalidade de apresentar para público leitor 

os efeitos positivos do empreendimento organizado e executado pelo Estado, o artigo 

traz um levantamento estatístico da quantidade de peixe exportado pelo Pará, local 

onde se iniciaram as primeiras intervenções da missão do “José Bonifácio”. A intenção 

                                                           
419 A regulamentação da pesca: seu valor sob o ponto de vista militar e economico. Revista da Liga 
Marítima Brasileira. Rio de Janeiro: Liga Marítima Brasileira. Biblioteca da Marinha. Nº 178. 1922, p. 3-
5. 
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era mostrar as vantagens de se ter uma indústria de pesca bem equipada e 

organizada420.  

 As publicações da Revista também revelam uma imagem do pescador. 

Constantemente, o pescador é retratado como um ser desprovido de técnica, 

analfabeto, miserável, selvagens, ignorantes, etc. O que podemos perceber é que essas 

características, geralmente são atribuídas às classes de marinheiros, de modo que os 

oficiais não estavam incluídos.  

Basta lembrarmos, como já dito anteriormente, que os quadros da Marinha de 

Guerra eram preenchidos com indivíduos considerados às margens da sociedade, por 

vezes chamados de “vagabundos”, os “filhos rebeldes” de famílias pobres e também 

àqueles encontrados nas prisões. Podemos perceber, a partir da leitura e analise da 

Revista e outras fontes, como os marinheiros eram retratados no início do século XX. 

Todavia, será que essa era a realidade desses pescadores?  

A Revista também fazia o trabalho inverso. Algumas publicações como a que 

analisamos anteriormente, “Marinheiro Moderno”, retratava a imagem do marinheiro 

como um ser inteligente, forte e fundamental para o país. O que nos faz pensar sobre 

a construção da imagem do marinheiro – aqui incluindo os pescadores – como algo que 

atendia uma série de interesses políticos e econômicos. 

Portanto, percebemos que a Revista da Liga Marítima Brasileira assumiu o papel 

de levar informações ao público sobre a situação da Marinha, de guerra ou mercante, 

e sobre diversos assuntos ligados às questões marítimas como o comércio marítimo, 

                                                           
420 Idem, p. 7. 
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as indústrias ligadas à pesca e a situação dos marinheiros, pescadores e os diversos 

trabalhadores do mar. O exame da revista deixa claro que seu objetivo era obter apoio 

da sociedade civil para o programa de reaparelhamento naval de 1906, assim como 

evidenciar, de maneira positiva, o processo de nacionalização da pesca.  
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1. Recife moderno: uma Paris nordestina? 

 

 O Recife é uma dessas cidades de forte tensão entre o moderno e o tradicional. 

A sua historia esta atravessada por momentos de deslumbramentos e fantasias sobre 

o seu futuro possivelmente moderno, pelo medo de vê-la distante das tradições e o 

desejo de reafirmar seu passado profundamente idealizado421.   
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A mencionada cidade passou por inúmeras reestruturações que perduraram cerca de 

um século, todavia, destacaremos os anos posteriores ao intenso período de reformas 

ocorrido entre 1909-1926422. Em um primeiro momento deste período (1909-1915) 

vemos que as modificações iniciaram-se através do Plano de Saneamento do Recife 

apresentado pelo engenheiro Saturnino Brito - este programa de obras integrou a 

primeira reforma urbana do nordeste a segunda do Brasil, sendo implementado no 

intuito de promover uma reforma completa no bairro portuário a partir do marco zero, 

que incluíam medidas higienistas, como a reorganização da Inspectoria de Hygiene. 

Em um segundo momento (1922-1926), o Governo de Sergio Loreto efetivou várias 

obras de expansão urbana nas periferias, a exemplo do Derby, como também construiu 

a Avenida de Boa Viagem e a modernização de vários largos e praças. Podemos ver 

os reflexos desse segundo periodo na imagem abaixo, datada da edição de 31 de 

março de 1930. 

Tema: O Recife que se renova. 

Por serem áreas consideradas ermas do centro e recém construídas, a urbanização 

dos bairros Derby e a Avenida de Boa Viagem por exemplo, ocorreram efetivamente no 

período de circulação da P’ra Você. Assim, podemos acompanhar este processo 

através de algumas matérias que corriqueiramente tecem elogios as novas edificações 

assim como propagandas que anunciam, de maneira indireta, o ápice da modernidade. 

Essa postura teria o intento de modificar não só os aspectos estéticos como também a 

própria mentalidade da população.423 Quem não consumisse as palavras possivelmente 

                                                           
422 MOREIRA, 1995. 
423 REZENDE. 1997. PP. 41. 
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ao ver as imagens modernas participaria do discurso iluminista e pedagógico424 por 

outras vias425.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: A maior concepção moderna para o lar. 

 Através do anúncio acima vemos como a Frigidaire General Eletric ostenta o 

titulo de maior concepção moderna do lar. Em exibição no salão de demonstração da 

Pernambuco Tramways & Power Co. Ltd. o produto ganha ares de engenhoca, 

                                                           
424 IDEM. IDEM. PP. 42.  
425 A década de 1930 caracterizou-se, no Brasil, pela perda da hegemonia pelos latifundiários 
cafeicultores e pela emergência da burguesia industrial brasileira. A estruturação do Brasil urbano-
industrial e o projeto liberal-industrializante, sobrepondo-se às elites rurais, desenharam, de forma 
gradual, uma nova configuração da acumulação capitalista no País, no sentido da implantação de um 
núcleo básico de indústrias de bens de produção, bem como na redefinição do papel do Estado em 
matéria econômica, visando tornar o pólo urbano-industrial o eixo dinâmico da economia (MENDONÇA, 
1985: 13). A nova situação, implantada a partir dos anos 1930, veio modificar profundamente o quadro 
das aspirações sociais, surgindo nesse processo novas exigências também no que tange à educação 
(VENTURA, 2001). 
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extravagante ao ponto de ser exibido, ao mesmo tempo em que foi apresentado como 

uma necessidade para os lares que desejavam desfrutar com plenitude da 

modernidade. Nesta feita, constatamos decisivamente que o fetiche da mercadoria em 

exibição presente nas sociedades modernas modificam as significações dos objetos, 

redefinindo ou omitindo o seu valor de uso – a mercadoria passa a exercer profunda 

sedução, materializada em parte por propagandas que revelariam o poder do consumo. 

É necessário que lembremos o quanto a vitrine da modernidade pode ser parcial, pois 

ao mesmo tempo em que há o encantamento das multidões por estes novos signos do 

moderno há a frustração por não ter condições econômicas de consumir. 

 As elites delegam-se como agentes da modernização propagando as benesses 

do moderno em nome de todos, já que elas verdadeiramente poderiam consumir os 

significantes deste transcurso, atribuindo-lhe as acepções e funções em beneficio 

próprio. Comportam-se como vanguardistas iluminadas, diante das trevas que, para 

elas, tomam conta da maioria da população. Sentem-se no direito de ousar ou de dar 

aquilo que era moderno como salvação para os tantos problemas que cercavam a 

sociedade brasileira426. Ainda assim, tudo o que faziam era cercado pelo medo da 

insubordinação popular. Estas colocações podem ser constatadas em algumas matérias 

de nossa fonte privilegiada, pois, por mais que a Revista P’ra Você propague 

enunciados modernizadores, volta e meia é visível transcursos ou imagens que 

sequenciavam antigos hábitos populares.  

1.1 Transitando entre o moderno e o tradicional.  

 

                                                           
426 REZENDE. 1997. PP. 56.  
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 No Recife, na década de trinta, a força das tradições e das dificuldades sociais 

e econômicas impedem que a modernidade apresentasse a excitação e a velocidades 

das capitais europeias.  

 A cidade vinha já, convivendo com muitas das chamadas invenções modernas. 

Além das reformas que citamos, os anos que precederam 1930 assistiram a instalação 

da luz elétrica nas suas ruas como também os bondes elétricos trafegando e causando 

alvoroço em 1914. Uma nova rede de esgotos, projetada por Saturnino de Brito, 

inaugurada, em 1915, expressara a preocupação com a higiene e a saúde publica. O 

Recife presenciara outro antes inimaginável evento quem ocorreu em 1916: o seu 

primeiro desfile de modas, no Teatro Moderno, promovido pela Casa Godim, que 

mexera com os hábitos provincianos da época427.  

 Outra aparição, que perturbou alguns e alegrou a outros, ocorreu em 22 de maio 

de 1930: a passagem do Zeppelin pela cidade causou grande alvoroço e foi largamente 

noticiado pelos periódicos que, como a P’ra Você, identificaram aquele ocorrido como 

um dos maiores símbolos do advento da modernidade no Recife. O cotidiano relatado 

nas paginas aludidas revela como as pessoas da cidade viam o mundo e se 

organizavam pra viver – o corriqueiro sofria alterações com ocorridos como a passagem 

do Zeppelin, visível nas imagens abaixo. 

                                                           
427 IDEM. IDEM. PP.59. 
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Tema: O “Graf Zeppelin” – Aspectos 

apanhados pela nossa objectiva 

durante a permanência, em Recife, do 

gigantesco dirigível. 
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Tema:  O “Graf  Zeppelin” voando sobre a torre do “Diário de Pernambuco”. 

  

 Através das imagens, matérias, poesias e crônicas a imprensa se apresenta 

como um vasto território de discursos – várias revelações são conhecidas, os 
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preconceitos se mostram ou se disfarçam, a permanência das tradições ou alvoroço 

das novidades ganham seus adeptos428.  

  Por muitas vezes, a ruptura brusca com o passado preocupa. Algumas imagens 

passam a ser preservadas – aquelas que talvez traduzissem a alma do povo. Eis uma 

das muitas tensões vividas nos estertores da Republica Velha: a aflita relação entre o 

moderno, exaltado pelos admiradores do progresso, e a tradição, defendida pelos 

conservadores ou pelos que temeriam os exageros das rupturas. O nosso maior 

problema estaria em definir onde essas zonas impõem suas fronteiras e onde elas 

podem ser tombadas.  

 O Recife manteve a tradição de uma imprensa ativa e polemica que 

acompanhava a movimentação social e cultural. Alguns intelectuais utilizaram desta 

ferramenta para demonstrarem sua resistência a certas inovações, a exemplo de 

Gilberto Freyre e o Manifesto Regionalista429, que abertamente defendia as tradições e 

                                                           
428 IDEM. IDEM. PP.64.  
429 O regionalismo que irrompe no Manifesto regionalista difere daquele que ressoará em parte do 
romance nordestino da década de 1930. Muitos dos títulos que acabaram por receber o rótulo de 
regionalistas possuem uma perspectiva absolutamente diversa da sugerida pelo Manifesto. Coincidem no 
ponto de partida, o Nordeste, mas se opõem nas conclusões críticas quanto à situação social da região.3 
É claro que, em alguns autores, as propostas do regionalismo de Freyre possuem uma grande 
ressonância, não como aplicação de um programa sociopolítico nas elaborações estéticas, mas como 
signos compartilhados de um ambiente intelectual e de percepção das transformações sociais. Em 1926 
ocorria na cidade de Recife o I Congresso Brasileiro de Regionalismo, resultado de reuniões entre 
intelectuais simpáticos à ideia e que se encontravam, desde 1923, na casa de Odilon Nestor. Entre eles, 
destacavam-se Gilberto Freyre e José Lins do Rego. Estes se consolidariam como os principais 
representantes do “movimento”, tomando esse termo num sentido bastante limitado, pois não é possí- 
vel conferir a ele uma sequência linear e organizada. A importância simbólica do Manifesto fica patente 
quando vislumbrada no contexto dos anos 20 e a partir dos debates que busca estabelecer diante dos 
discursos intelectuais em voga. O “pano de fundo” é a modernização capitalista que “dá seus primeiros 
passos” no decênio de 20, com a ampliação dos aglomerados urbanos, a expansão das relações 
mercantis, a urbanização e a decadência já em estado avançado da grande produção canavieira do 
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atacava a modernização que ameaçava dominar a cidade, aos olhos do autor. No hall 

de suas obras, que transitam da gastronomia á política, percebemos que Freyre tende 

a construir uma ode aos costumes tradicionais recifenses, exaltando sempre o sossego 

do campo em detrimento da superficialidade da vida urbana. O mesmo não escreveu 

para a P’ra Você. Todavia, existem fotografias do cotidiano popular publicado na 

Revista assim como poesias e crônicas que edificavam seu regionalismo.  

 

 

                                                           

Nordeste. As disposições que definiam o campo intelectual giravam, em certa medida, ao redor dos 
debates advindos com a “renovação” estética e cultural propugnada pela chamada Semana de Arte 
Moderna de 1922, ocorrida em São Paulo. O modernismo, por sua vez, sugere um aspecto da 
mobilização intelectual quanto às possibilidades do progresso durante a República Velha e apontava para 
o esgotamento dos modelos estéticos hegemônicos durante o período (SANTOS, 2011. PP. 401).  



 

 
445 

 

 

Tema: Velha Cachimbeira. 
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Tema: Mulata de minha terra. 
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 Como vimos nas imagens anteriores, ao mesmo tempo em que a fonte 

privilegiada noticia os aspectos do moderno necessários, faz odes ao cotidiano 

corriqueiro, simples e distante das engenhocas maravilhosas assim como da estética 

que acompanhavam os novos tempos. Longe de integrar os novos espaços de 

sociabilidade, como cinemas e clubes, a velha cachimbeira se mantém na feira, local 

regularmente apresentado como sendo dos populares. Assim, construiu-se uma 

imagem burlesca e deleitosa para os anônimos que estampavam as colunas que 

representariam a tradição local. Para além dos populares a coluna também trazia 

imagem de animais, como bois e cães de caça, e construções tombadas, como o Forte 

Orange e o Forte do Buraco. Com tal característica, a P’ra Você nos dá a entender 

que os novos locais e sociabilidades que o Recife vivenciava passavam ao largo de 

suas tradições.  

1.2 Novos espaços, novos modos.  

 Vivendo sua belle époque, a cidade do Recife agita-se culturalmente, tendo 

constantes espetáculos e festas - mas o grande frenesi ocorre com a popularização do 

cinema. Uma sensível mudança de hábitos pode ser constatada tendo em vista o 

fascínio exercido pelo cinema sobre as pessoas. O Recife perdera, aos poucos, seus 

fortes ares provincianos. Novas diversões foram assumindo lugares no gosto da 

população, motivando deslumbramentos430.  

 Com o cinema, o Recife alarga os seus horários noturnos, movimenta-se mais 

o centro da cidade, mais assuntos para conversar, novos ídolos, novas seduções, novos 

                                                           
430 IDEM. IDEM. PP.77. 
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e agitados pontos de encontro. Não se fica mais restrito as festas de fim de ano, aos 

fandangos, aos pastoris, aos mamulengos ou mesmo aos circos de cavalinhos que 

divertiam a todos431.  

 Ordinariamente presenciamos nas paginas da Revista P’ra Você a programação 

dos cinemas com os filmes em cartaz e os horários; também é possível encontrar 

pôsteres das estrelas do cinema e entrevistas ou até mesmo matérias sobre a produção 

de filmes. Como vemos no cartaz acima, para alem do atrativo da imagem lemos “ide 

ouvir a voz maviosa”, ou melhor, com a passagem do cinema mudo para o falado houve 

a consagração deste como melhor divertimento. Das múltiplas matérias abordadas, 

vemos a seguir dois exemplos da importância do cinema.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
431 IDEM. IDEM. PP.78. 



 

 
449 

 

Tema: A divina dama 
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Tema: Cinema, minhas impressões da America. 
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Tema: Cinema, os programmas da proxima semana. 

 

Para além do cinema, existiam os eventos em clubes que eram largamente difundidos 

como importantes momentos de sociabilidade das elites recifenses. Sendo assim, 

hábitos provincianos não poderiam ser perpetuados. Por muitos momentos nossa fonte 

privilegiada trás um verdadeiro compêndio sobre os bons modos em publico – em parte, 

direcionados para higienizar os indivíduos como também para dar-lhes as regras de 

etiqueta necessárias. Acompanharemos um exemplo na imagem abaixo:  
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Tema: Uma lei de gastronomia. 

A matéria trata de algo bem simples: que não deveria utilizar taças pequenas 

para vinhos. O correto seria utilizar taças grandes. O destaque da imagem fica para a 

figura de uma moça caracterizada como moderna, oferecendo uma taça de vinho a uma 

jovem cheia de fru-frus que representaria o arcaico. A segunda jovem abandona seus 

hábitos a soltar a pequena taça de vinho do porto e adentra na modernidade, quando 

opta pela taça grande. Possivelmente essa seja uma das imagens mais emblemáticas 
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da nossa fonte privilegiada, tendo em vista que ela representa ilustrativamente o 

verdadeiro processo de continua mutação vivenciada pela cidade do Recife.  

REFERÊNCIAS  

 BARTHES, Roland. A câmera Clara: nota sobre a fotografia. Coleção 50 anos. 
Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2015.  

BARROS, José de Assunção. Cidade e História. Petrópolis: Editora Vozes, 2012. 

BAUMAN, Zygmunt. Vida Para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. 
Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 
 
BENJAMIN, Walter. Passagens. São Paulo. Editora IMESP. 2006. 
 
BERRAL, Roberval Santiago. A Cidade do Recife à Luz da Fotografia. Campina Grande, 
PB: Editora da Universidade Federal de Campina Grande, 2009. 
 
BORGES, Maria Eliza Linhares. História e fotografia. Belo Horizonte: Editora Autentica, 
2003. 
 
BRAGA, João. História da Moda: uma narrativa. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2007. 
 
BURKE, Peter. “Abertura: a nova história, seu passado e seu futuro”. In: A Escrita da 
História: novas perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 1992, pp. 07-38. 
 
BURKE, Peter. O que é História Cultural?. Tradução: Sérgio Goes de Paula. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 
 
CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano. Tradução: Ephraim Ferreira Alves. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1994 [Vol. 1: Artes de Fazer]. 

CHATIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução: Maria 
Manuela Galhardo. Lisboa: DIFEL, 1990 / Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1994. 



 

 
454 

 

COSTA, Maria Clélia Lustosa. “Discurso Médico-Higienista e Ordem Urbana”. In: 
ANAIS do XIII Simpósio Nacional de Geografia Urbana. Rio de Janeiro: Editora da 
UERJ, 2013. 

  



 

 
455 

 

Sessão II – 28/07/2016 
 

O PODER DOS IMPRESSOS: UM OLHAR SOBRE O PROJETO POLÍTICO E 
INTELECTUAL EM TORNO DA EDITORA COLEÇÃO MOSSOROENSE 
 

Hélia Costa Morais432 

Micarla Natana Lopes Rebouças433 

 

Introdução 

A Coleção Mossoroense é uma editora criada em 1949 na cidade de Mossoró (RN), 
por Jerônimo Vingt-Un Rosado Maia434, que teve por objetivo reunir e publicar 
documentos, pesquisas e obras literárias sobre política, história, etnografia, ciências 
agrárias, entre outros temas, tendo sob pano de fundo a cidade de Mossoró, a 
microrregião do Oeste Potiguar e o Rio Grande do Norte como um todo. A Coleção 
nasce de um movimento cultural intitulado “batalha da cultura”, cujo principal 
idealizador foi Vingt-un e que reuniu diversos letrados ligados à cultura da cidade de 
Mossoró e da região potiguar. Esse movimento objetivava o estabelecimento de uma 
cultura educacional e editorial que estimulasse a produção científica local e que 
projetasse os diversos saberes produzidos em Mossoró e na região Oeste como um 
todo, que despontaria como polo cultural e científico regional.  

                                                           
432Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba - 
UFPB  
433Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – UERN.  
434Agrônomo e Professor nascido em Mossoró (RN) em 25 de setembro de 1920, idealizador do 
projeto que resultou na criação da Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM) em 1967, hoje 
Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Membro da família Rosado, principal grupo 
político da cidade de Mossoró e uma das famílias mais tradicionais do estado do Rio Grande do Norte. 
Vingt-un faleceu em 21 de dezembro de 2005, aos 85 anos de idade. 
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A “batalha da cultura” inicia-se com a criação da Biblioteca Pública Municipal 

de Mossoró em 05 de abril de 1948, com o então prefeito Jerônimo Dix-sept Rosado 

Maia435. Projeto sugerido por seu irmão, Vingt-un Rosado, a Biblioteca Pública e o 

Museu Municipal, enquanto propostas de campanha eleitoral de Dix-Sept Rosado 

justificavam-se pelo discurso de um pretenso desenvolvimento cultural436. Junto a 

essas instituições, foi criado o Boletim Bibliográfico, editado e publicado pela Biblioteca 

Pública, como forma de registrar as atividades dessas instituições culturais, bem como 

a publicação de textos sobre a história, geografia, antropologia e paleontologia de 

Mossoró e da Zona Oeste.  

Ao assumir o governo do Estado do Rio Grande do Norte, Dix-sept Rosado 

passou a utilizar a Imprensa Oficial na impressão do Boletim Bibliográfico, ficando a 

Prefeitura Municipal de Mossoró com o auxílio na doação do papel. Posteriormente, 

com expansão da Coleção Mossoroense e sua dependência junto ao Poder Público 

para a impressão dos livros resultou na tônica que marcou a relação de Vingt-un, 

enquanto editor da Coleção, com as autoridades políticas potiguares.  

A trajetória da Coleção Mossoroense pode ser dividida em três fases distintas. 

Essa divisão foi organizada a partir das entidades que fomentaram a impressão dos 

                                                           
435Natural de Mossoró, nascido em 25 de março de 1911, filho de Jerônimo Rosado e Isaura Henrique 
Maia. Foi eleito o 3º prefeito constitucional de Mossoró, em 21 de março de 1948, vindo em 1951 a 
renunciar ao cargo de prefeito para se candidatar ao Governo do Estado. Em outubro de 1950, 
elegeu-se com uma maioria superior a 33 mil votos. Dix-sept assumiu o cargo em janeiro de 1951 e 
cinco meses depois, em 12 de julho, foi vítima de acidente aéreo durante uma viagem a capital do 
País. O avião que o conduzia chocou-se com uma ponte sobre o Rio do Sal em Aracaju, não houve 
sobreviventes.  
436Jornal O Mossoroense, 26 de setembro de 1948, p. 03. 
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títulos publicados quer pela utilização das gráficas públicas, como foi o caso do Centro 

Gráfico do Senado Federal, da Fundação Guimarães Duque, da Fundação de Cultura 

José Augusto ou das parcerias firmadas com a Prefeitura Municipal de Mossoró, como 

ficou evidenciado em sua primeira fase. Vale lembrar que não se deve confundir a 

publicação do Boletim Bibliográfico com os títulos da Coleção Mossoroense, pois os 

primeiros eram publicações das instituições públicas municipais, enquanto a Coleção 

Mossoroense foi um empreendimento de Vingt-Un e dos letrados que pertenciam ao 

seu ciclo de sociabilidade. A Coleção Mossoroense somente captava recursos juntos 

as instituições públicas como também recebia ajuda de políticos para a publicação dos 

títulos. 

 Na primeira fase (1949 a 1973), esteve ligada diretamente à Biblioteca 

Municipal de Mossoró, de modo que ao longo deste período, através das séries A, B, 

e C publicou 293 títulos437. Durante a segunda fase (1974 a 1994) a Coleção 

Mossoroense foi mantida pela Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM) 

através da Fundação Guimarães Duque (FGD). Isso só foi possível porque Vingt-Un 

Rosado era o Diretor da ESAM, essa ligação direta explica muito a grande produção 

da Coleção em termos de livros ligados à agricultura e ao semiárido, pois isso se devia 

ao fato de a coleção publicar as amostras científicas desenvolvidas pelo corpo docente 

e especialista da Universidade. Foi a fase em que mais se publicou pela Coleção, 

chegando a 1.888 publicações.  

                                                           
437De acordo com informações do site da Coleção: http://colecaomossoroense.org.br/a-colecao/  

http://colecaomossoroense.org.br/a-colecao/
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Na terceira fase (1995 a 2015), a Coleção passou a ser tutelada pela Fundação 

Vingt-un Rosado (FVR), isso porque em 1994 a Coleção Mossoroense teve de sair 

das dependências da Fundação Guimarães Duque e, em 06 de abril de 1995, 

juntamente com outros letrados mossoroense, Vingt-Un Rosado cria a Fundação Vingt-

Un Rosado e mantém a parceria histórica com a Prefeitura Municipal de Mossoró. 

Nessa fase, assolada por enorme crise financeira, a Coleção Mossoroense conseguiu 

publicar cerca de 1.450 títulos. Seu sucesso editorial sempre esteve associado às 

articulações de Vingt-Un junto às autoridades municipais e estaduais o que evidencia 

que foram os recursos públicos que viabilizaram a publicação dos estudos dos letrados 

ligados à Família Rosado.  

Em que pese ser um dos mais importantes acervos para a pesquisa sobre a 

história de Mossoró e das cidades do oeste do estado, seu acervo está sujeito a 

extravio, desorganização e deterioração devido às constantes mudanças de 

endereço438. Essa situação é recorrente a muitos arquivos brasileiros, cuja importância 

histórica, muitas vezes, não encontra ações eficazes para sua preservação. Sobre essa 

questão, Carlos Bacellar afirma que: 

 

Os arquivos brasileiros enfrentam, de forma geral, os sérios 
problemas comuns aos serviços públicos: falta de pessoal, de 
instalações adequadas e de recursos. [...] Mesmo na iniciativa 
privada, ainda hoje, é muito comum denominar-se os serviços 
de arquivo como “arquivo morto”, como que ignorando a 

                                                           
438Atualmente, a Coleção Mossoroense ocupa o primeiro andar do Centro Histórico e Cultural Manoel 
Hemetério. Neste local, no térreo, também funciona o Museu Histórico Municipal jornalista Lauro da 
Escóssia. 
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preciosidade de muitos documentos ali esquecidos 
(BACELLAR, 2006, p.49). 

 

No entanto, é válido salientar que entre os anos de 2009 e 2012 o Departamento 

de História da UERN, investiu em dois projetos de extensão que tiveram como objetivo 

catalogar todo o acervo da Coleção, o primeiro projeto “A biblioteca do Dr. Vingt-Un: o 

bastião da cultura mossoroense” referente ao acervo particular de Vingt-Un, com cerca 

de 3.500 Volumes. E o segundo, “Coleção Mossoroense: incentivo à leitura por meio 

da formação de bibliotecas” que foi responsável por catalogar o acervo da Coleção, das 

séries A-J e a formar kits para doação em instituições de ensino superior. Porém, logo 

após o término dos projetos, a Coleção iniciou seu período de crise mais grave, que 

culminou com o seu fechamento por tempo indeterminado e a perda completa da 

catalogação do acervo. 

Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pela Coleção após a morte de seu 

fundador, a publicação de títulos contínuos se dava mesmo que de maneira esporádica. 

No que tange às suas linhas editoriais e disposição do seu acervo e número de títulos, 

tomamos os seus catálogos como fonte principal. E podemos observar que se dividem 

basicamente em quatro linhas: 1) Edição ou reedição de livros clássicos ou esgotados, 

mas de grande valor cientifico; 2) Autores novos, letrados, intelectuais, universitários, 

especialistas ou não; 3) Livros com a temática da Seca439; 4) Livros com a família 

Rosado como tema.  

                                                           
439Os títulos que versam sobre a Seca compõem a bibliografia mais significativa do país sobre o tema. 
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O acervo conta com cerca de 4.500 títulos, dividido em plaquetas, periódicos, 

livros, folhetos, cordéis, etc, organizado em dez séries das letras A-J. No que diz 

respeito às catalogações temáticas: a série A (93) reúne as plaquetas de grande 

formato com pesquisas acerca da cultura popular, comércio, etc; a série B (1.728) é 

composta por folhetos (ou plaquetas pequenas) que contemplam pesquisas cujo 

principal conteúdo é a cidade de Mossoró; a série C (1.108) contém um vasto acervo 

de livros, trabalhos científicos e artigos de jornais; a série D (9) contempla os cordéis; 

a série E (3) privilegia os periódicos440; a série F (88) refere-se à coleção “Memorial 

dos Mossoroenses”: a saga dos homens e das mulheres que ajudaram a construir o 

País de Mossoró ou a projetá-lo; a série G (3) diz respeito às Falas e Relatórios dos 

Presidentes de Província do Rio Grande do Norte, no período de 1835-1888; a série 

H (02) contém os Cadernos de Areia Branca; a série I (02) os Cadernos de Carnaúba 

dos Dantas; por último, a série J que é composta pelo dicionário das Ruas e Patronos 

de Mossoró. 

Vingt-un Rosado, enquanto editor, certificou-se que a Coleção contribuiria 

cientificamente, através de uma literatura especializada (os letrados que escreviam 

sobre os temas científicos eram, em sua maioria, especialistas na temática e tinham 

autoridade para falar no assunto) e que esta projetaria a região norte-rio-grandense 

como polo de produção científica e editorial por meio dos escritos da Coleção 

Mossoroense.  

 

                                                           
440Os periódicos são “A Escola” do Grêmio Literário Santa Luzia (1997) e o Jornal “O Mossoroense” 
(1872 – 1875), publicado em dois volumes diferentes.  
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A Coleção Mossoroense na Historiografia Potiguar  

A Coleção Mossoroense tem contribuído significativamente para a historiografia 
potiguar ao servir como fonte de pesquisa para estudos nas mais diversas áreas. 
Considerando que seria impossível promover uma revisão bibliográfica completa 
levando em conta todos os trabalhos que tomam a Coleção como fonte, e que este não 
é o foco prinicpal do presente trabalho, selecionamos alguns trabalhos da historiografia 
potiguar que tomam a Coleção como fonte e que servirão como base para pensarmos 
o modo como os impressos da Coleção auxiliam na constituição de representações 
tanto na historiografia quanto no imaginário coletivo potiguar. Vejamos alguns exemplos: 

Em sua dissertação, intitulada “A Coleção Mossoroense e a Construção dos 
Mitos: Dix-sept Rosado, o herói imolado” Alessandro Teixeira Nóbrega (2007) busca 
compreender como a Coleção Mossoroense construiu um arcabouço de valores e 
ideais simbólicos em torno da figura de Dix-sept Rosado. Acreditando que a Coleção 
foi capaz de construir determinadas formas de visibilidade e dizibilidade em torno da 
imagem de Dix-sept enquanto figura carismática, de liderança e de feitos heroicos 
para com a sua localidade. Segundo Nóbrega, essa construção heroica em torno de 
Dix-sept deve-se ao fato de a Coleção Mossoroense ensejar estabelecer um elo de 
continuidade entre este passado glorioso com o presente, cujos políticos 
contemporâneos da família Rosado podem ser vistos como herdeiros desta memória 
heroica, como forma de legitimar o poder político local, como afirma abaixo: 

 

Na Coleção Mossoroense, podem-se encontrar aspectos da tradição 
caracterizada nas três categorias. Ela trabalha tradição para definir 
condições de admissão/identificação na comunidade, no caso, da 
cidade de Mossoró. Mas também tradições que estabelecem e 
legitimam a autoridade de uma determinada família, no caso de 
Mossoró, a família Rosado (NÓBREGA, 2007, p.51). 

 

Outro trabalho de grande relevância é o de José Lacerda Alves Felipe (2001), titulado 
“A (re)invenção do lugar: os Rosados e o “país de Mossoró”, que versa sobre a análise 
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do espaço geográfico da cidade de Mossoró articulado ao imaginário social e político, 
que por intermédio da memória é capaz de criar imagens do presente como uma 
construção determinada pelo passado. A Coleção Mossoroense seria responsável, 
segundo ele, por tecer ao longo de sua produção escriturária a identificação da história 
de Mossoró com a Família Rosado. No trecho a seguir, é possível perceber o modo 
como ele articula a produção de um espaço geográfico (um lugar), a um imaginário 
social ligado a interesses particulares, de uma elite: 

 

[...] O lugar é bem mais que um cruzamento de coordenadas 
geográficas ou produto de decisões fora dele. Sua riqueza simbólica 
é fruto dos conteúdos progressivamente sedimentados pelos 
acontecimentos históricos e pelas referências daqueles que os 
comandam. Neste sentido, não é possível pensar o lugar, em geral, e 
conhecer profundamente um lugar particular, sem mergulhar nos fatos 
e nos desideratos da sua elite, ou seja, daquelas pessoas que fazem 
do seu lugar uma referência de vida e que se tornam elas mesmas, 
símbolos do lugar [...] (FELIPE, 2001, p.09). 

 

Felipe busca problematizar, portanto, para além do discurso geográfico, investigando as 
representações espaciais em torno de discursos edificados, na maioria das vezes, por 
uma elite dominante. Discursos esses capazes de construir espaços através de 
ideologias políticas e identidades espaciais através da linguagem. Esse lugar pensado 
por ele surge como construção histórico-simbólica dos espaços, por meio de ritos 
simbólicos, como as comemorações, por exemplo. Felipe entende que, a Coleção 
Mossoroense procurou enaltecer e identificar a história da cidade com a família Rosado, 
a fim de edificar uma cultura regional própria da cidade, como sugere abaixo: 

 

[...] A Coleção Mossoroense tornou-se, ao longo da sua existência 
no instrumento político vital para a reprodução do poder do grupo 
familiar. Pois ela serve para a fabricação da imortalidade dos Rosados 
e, principalmente, para, através da história local/regional, narradas nos 
diversos títulos, inventarem a sua cultura particular, na qual os 
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fragmentos do passado comparecem para nortear as experiências do 
presente e a construção do futuro [...] grifo do autor (FELIPE, 2001, 
p.123). 

 

Outro estudo interessante para a historiografia potiguar é a tese nomeada “A 

escrita de si do intelectual Jerônimo Vingt-un Rosado Maia: arquivos pessoais e 

relações de poder na cidade de Mossoró (RN) – 1920-2005” na qual a historiadora 

Paula Rejane Fernandes (2014) tem por objetivo investigar como Vingt-Un Rosado 

construiu a partir da escrita de si, o seu lugar de intelectual e bastião da cultura da 

cidade de Mossoró. Para compreender como se deu essa escrita de si, Paula Rejane 

analisa como Vingt-Un utilizou a Coleção Mossoroense como instrumento para 

apropriar-se de determinados elementos da memória coletiva de Mossoró e assim criar 

representações de si, da sua família e da cidade de Mossoró.  

 

Entendemos a Coleção Mossoroense como sendo parte constitutiva 
do processo de escrita de si de Vingt-un. Esse entendimento provém 
do fato de que ao criar a Coleção Mossoroense, Vingt-un criou um 
espaço para publicação e divulgação de livros cujos assuntos eram 
ligados direta ou indiretamente a ele. Quando falamos que os livros 
tratavam diretamente de Vingt-un queremos dizer que eram obras 
sobre ele e isso incluía seleção de cartas passivas, depoimentos, 
relatórios sobre sua atuação em algum cargo, curriculum vitae. E 
quando nos referimos as obras que tratavam indiretamente dele, 
queremos dizer que são obras que falavam de Mossoró, de sua 
família, da ESAM, da seca, de paleontologia e outros. Tais assuntos 
tangenciavam Vingt-un, pois, ajudavam a entendê-lo ligado a vários 
grupos a exemplo do familiar, do político e do acadêmico. 
(FERNANDES, 2014, p. 124). 
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Em “Os Rosados encenam: estratégias e instrumentos da consolidação do 
mando”, Lemuel Rodrigues da Silva (2004) enxerga na Coleção Mossoroense um 
instrumento político estratégico da família Rosado, cujo objetivo principal seria 
perpetuar, consolidar e manter seu poder político. A Coleção é vislumbrada como parte 
integrante de estratégias de manutenção do poder político, cultural e simbólico em torno 
da cidade de Mossoró. 

Ao investigar em “As “Batalhas” dos Rosados: política e cultura em Mossoró – RN 
(1948-1967)”, Bruno Balbino Aires Costa (2012) analisa os investimentos feitos pela 
prefeitura de Mossoró na gestão de Dix-sept Rosado no que tange à construção de 
uma cultura para a cidade, e com isso, se debruça sobre a maneira como a Coleção 
foi utilizada enquanto instrumento de circulação e propagação de uma elite científica e 
letrada vinculada à cidade de Mossoró, o que paulatinamente resultou na construção 
de uma identidade muito própria a este espaço, visto como palco de uma política 
cultural muito forte, e que acabou por tornar a Família Rosado responsável por esse 
investimento. 

Tais discussões nos levam a refletir acerca de como a Coleção Mossoroense esteve a 
serviço de um projeto político e intelectual para a cidade de Mossoró e região. De modo 
que se torna impossível estudar qualquer objeto que tenha sido impresso pela Coleção 
e que, portanto, supõe o uso desta enquanto fonte e ignorar o projeto escriturário do 
qual ela faz parte. Isso porque, como reflete Fernandes (2014), “[...] o intelectual 
mossoroense promovia um deslocamento e fazia com que a crítica se tornasse uma 
divulgação de suas ações em prol da cultura mossoroense” (FERNANDES, 2014, p. 
123) e isto só poderá ser bem compreendido se o pesquisador atentar para o lugar de 
produção desses impressos, como sugere Certeau (1982) ao se referir à fabricação 
das narrativas, sendo indispensável pensar a elaboração desses impressos articulando-
os a um projeto econômico, político e cultural conduzido por uma “topografia de 
interesses” que determinam os caminhos do que é narrado e das representações em 
torno destas narrativas. 

Hobsbawm & Ranger (2008) compreendem que a subjetividade do povo de um 
determinado lugar associa e seleciona símbolos e representações de acordo com o seu 
modo de vida e que o modo como veem o espaço é condicionado por um momento 
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histórico específico. Ao elaborar representações simbólicas de um lugar, as tradições 
surgem como um dos fatores responsáveis por instituí-lo. Com isso, queremos dizer 
que percebemos as construções narrativas promovidas Coleção Mossoroense como 
práticas representativas e simbólicas que auxiliam na invenção de uma tradição para a 
cidade de Mossoró, especialmente em torno da família Rosado. Como refletem os 
historiadores Eric Hobsbawm & Ranger (2008) essas tradições inventadas são 
formuladas por conjuntos múltiplos de práticas simbólicas que através de repetições 
visam incutir no imaginário coletivo determinados comportamentos e apreensões da 
realidade, uma vez que “na memória constrói-se também a idealização de um tempo 
de antes” (BARBOSA, 2007, p. 136). 

Assim sendo, analisar as práticas escriturárias em torno dos impressos da Coleção 
enquanto meio capaz de inventar tradições, consistiria em historicizar o modo como os 
valores antigos assumiram sua nova forma, afinal, as tradições inventadas utilizam a 
história como legitimadora de ações que por repetição forjam a coesão social, como 
fica claro no trecho a seguir: 

 

[...] sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um 
passado histórico apropriado. [...] O passado histórico no qual a nova 
tradição é inserida não precisa ser remoto [...]. Contudo, na medida 
em que há referência a um passado histórico, as tradições 
‘inventadas’ caracterizam-se por estabelecer com ele uma 
continuidade bastante artificial. Em poucas palavras, elas são reações 
a situações novas que ou assumem a forma de referência a situações 
anteriores, ou estabelecem seu próprio passado através da repetição 
quase que obrigatória (HOBSBAWM & RANGER, 2008, p.10). 

 
Logo, essas construções se institucionalizam por meio de práticas sejam elas de 
natureza ritual ou simbólica, que visam incutir determinados valores através da 
repetição, se valendo de práticas fixas que estabelecem certa continuidade entre o 
presente com um passado histórico. Dito isto, entendemos que na cidade de Mossoró, 
a Família Rosado utiliza-se da Coleção Mossoroense para desenvolver essas práticas, 
aqui entendidas como práticas simbólicas de natureza escriturária. As quais são 
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responsáveis por construir um elo entre o presente da Família Rosado com o seu 
passado heroico, que pode ser “acessado” por meio das inúmeras narrativas impressas 
que compõem a Coleção Mossoroense.  
 

Na tentativa de compreender o modo como a coleção mossoroense fazia parte 
de um projeto político e intelectual para a cidade de Mossoró e que acabou por tornar-
se um dos instrumentos fundamentais neste processo, utilizamos as reflexões propostas 
pelo esquema conceitual de Roger Chartier ((1990, 2002): apropriação, representação 
e circulação. A fim de perceber o modo como a Coleção se apropria da memória coletiva 
de Mossoró e acaba por produzir representações sobre si (acerca da sua legitimidade 
de fala), sobre os homens de letras a ela ligados, entendendo que através desse 
processo de circulação conduz representações no imaginário dos seus leitores, que se 
apropriam e acabam por introjetar determinados discursos que lhe condicionam a 
pensar de determinada maneira. Com base nas representações escriturárias dos 
letrados da Coleção, os leitores se apropriam e criam novas representações, pois 
“dentro do território textual disponível, os leitores assumem o comando, dão significado 
às obras e as investem com suas próprias expectativas” (CHARTIER, 2002, p.31). 

Como bem reflete Marialva Barbosa (2007, p. 127), considerar a literatura como 
registro de uma época significa admitir que a obra reflete não somente a subjetividade 
do seu autor, mas o seu próprio tempo de escrita, sua época. Além de atribuir à 
linguagem importante participação nas construções históricas, uma vez que esta carrega 
representações dos modos de pensar, do imaginário do período ao qual se reporta. 
Marialva complementa que a narrativa só passa a ter “coerência” quando faz sentido 
ao leitor, quando se torna inteligível a este. 

 Por fim, nos valemos das reflexões de Pierre Bourdieu (2002) na tentativa de 
compreender o campo simbólico no qual a Coleção esteve inserida. Admitindo que seus 
agentes sociais posicionam-se e utilizam-se de capitais, sejam eles econômicos, 
culturais, simbólicos ou sociais, e que se valem deles para definir hierarquias, construir 
relações arquitetadas de maneira a legitimar umas às outras. É primordial partir do 
pressuposto que os letrados envoltos neste projeto político-intelectual se constituíam 
dentro de um campo de elaboração e colaboração mútua. Basta observar a maneira 
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como os letrados que escreviam na Coleção utilizavam suas escritas para conferir 
legitimidade umas às outras. Este campo cultural buscava corroborar com certas 
representações que conferiam poder à Família Rosado, um poder demarcado, 
sobretudo, na história da cidade.  

 

Conclusão  

É importante esclarecer que essas discussões em torno dos impressos da 
Coleção Mossoroense fazem parte de um estudo que está no seu início e que andam 
longe de esgotar as discussões em torno destes. De maneira que se fez primordial 
analisar a maneira como a historiografia tem se reportado aos impressos da Coleção 
enquanto fonte, pois isto enriquece a percepção em torno do imaginário coletivo criado 
a partir das representações presentes na historiografia potiguar. Uma vez que reflete 
as leituras estabelecidas por intermédio dos impressos, de modo a refletir sobre o fato 
de que “[...] a imaginação do leitor pode mobilizar simultaneamente os diferentes e 
sucessivos modos de inscrição e transmissão da palavra escrita que herdamos do 
passado” (CHARTIER, 2002, p.31). 

Além disso, se fez fundamental tomar a Coleção enquanto objeto de análise, intentando 
compreender melhor suas linhas editoriais, suas divisões seriais, as fases pelas quais 
passou, levando em conta as instituições que foram responsáveis por financiá-la em 
diferentes períodos, a fim de perceber o lugar de produção de tais impressos, por mais 
que tenha sido de modo superficial, uma vez que o presente trabalho trás discussões 
de caráter apriorístico, que visam instigar discussões que aprofundem uma análise mais 
detalhada em torno do projeto da Coleção Mossoroense para a cidade de Mossoró. 

As ponderações que estabelecemos por meio das sugestões de Hobsbawm & Ranger 
(2008), não visam analisar a sobrevivência de certas tradições, ditas inventadas, em 
torno da cidade de Mossoró, mas incitar uma reflexão que busca compreender o modo 
como estas foram criadas e como se estabeleceram utilizando a Coleção Mossoroense 
como meio de legitimar uma narrativa e uma tradição em torno de um grupo familiar e 
o seu poder político e cultural para com a cidade, admitindo que a Coleção possui 
grande relevância editorial, científica, literária, cultural e simbólica. Sua influência se 
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materializa nas diversas leituras e representações em torno de Mossoró e do círculo de 
letrados ligados ao seu projeto escriturário. Projeto esse, capaz de constituir 
representações tanto na historiografia, quanto no imaginário coletivo potiguar. 
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RETRATOS DAS “GENTIS PATRÍCIAS”: REPRESENTAÇÕES DO FEMININO 
NO JORNAL DAS MOÇAS (1950-1961) 
 

Jessica Gleyce dos Reis Felix441 

Introdução 

A revista ilustrada “feita para a mulher no lar e na sociedade” “de maior 

penetração no lar”, “da mulher elegante e honesta” “da família e das pessoas de bom 

gosto” são muitos os títulos autoatribuídos ao semanário442 Jornal das moças, que 

mesmo destinado primordialmente ao público feminino, teve como principais 

idealizadores e colaboradores figuras masculinas.  A revista publicada no Rio de Janeiro 

e distribuída por várias capitais do país, além algumas cidades do interior, circulou do 

início a segunda metade do século XX, mais especificamente nos idos de 1914 a 

1968443.  

As inquietudes e motivações que originaram este trabalho nasceram do exercício 

constante de pensar e refletir sobre o impresso não somente enquanto fonte, mas 

também como objeto de inestimável valor e possibilidades para a pesquisa histórica, a 

partir das leituras e discussões desenvolvidas no primeiro semestre de 2016 na 

                                                           
441Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba.  
442Utilizaremos o termo semanário tendo em vista que durante maior parte do período em que esteve em 
circulação a revista manteve tal intervalo; todavia, nos três anos iniciais (1914,1915,1916) de sua 
publicação o Jornal das moças apresentava-se como “ Revista Quinzenal Ilustrada’ Na edição de n. 
2419 de 26/10/1961 a revista novamente anuncia que voltaria a circular apenas quinzenalmente em 
virtude do encarecimento da matéria-prima necessária para sua produção, além do aumento de salários; 
evitando assim “abusos” no preço final do periódico. 
443Embora tenha circulado no período de 1914 à 1968 , obtivemos acesso ao semanário apenas até 
1961, último ano cujas edições estão digitalizadas e disponíveis online no acervo da Hemeroteca Digital 
Brasileira. 
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disciplina “Tópicos Especiais em História Cultural: imprensa e impressos para a 

pesquisa em História” no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal da Paraíba. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar a 

partir do diálogo com a perspectiva de Roger Chartier (1990) os sentidos e 

representações construídos acerca do feminino no período de 1950-1961 pela senda 

das matérias, anúncios e imagens publicadas em diferentes seções da revista feminina 

Jornal das moças, que embora se caracterize como leitura em que a intencionalidade 

comunicativa explícita não fosse à imposição de regras, constituiu-se como verdadeiro 

manual de etiqueta e instrumento pedagógico na medida em que influenciou e 

engendrou práticas no cotidiano de suas leitoras, haja vista que em variados contextos 

da história do país apontava “o que a mulher deveria ser”, as “modas e modos” para 

portar-se e a “arte de ser elegante” em sociedade.   

Enfim, trata-se de um conjunto de normas e códigos de comportamentos 

considerados adequados à manutenção dos modelos julgados como “ideais” de mulher. 

As figuras de moças casadouras que valorizam o amor romanceado e posteriormente 

de mãe e esposa, sempre belas, porém recatadas, são vinculadas ao espaço doméstico, 

cuja felicidade em plenitude também está atrelada ao exercício de suas funções com 

êxito e primor na instituição “sagrada” do matrimônio, como indica o surgimento do 

complemento em perspectiva, o “Jornal da Mulher”.  

 Ao discutir o conceito de revista em variados contextos históricos, Martins (2001, 

p.63-66) aponta que o final do século XIX vai corroborar para a noção de revista 

enquanto espaço onde se veiculam e disseminam ideias, artigos sobre inúmeros 

assuntos, um suporte intermediário entre o livro “de uma matéria só” e os jornais de 
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“muitas matérias rápidas”. Embora se tratassem de revistas, alguns periódicos 

brasileiros femininos do início do século XX empregavam o termo “jornal”, 

considerando-se que a divisão entre essas categorias correspondia de maneira muito 

mais latente ao conteúdo do que ao formato, como exemplifica o caso do semanário 

aqui apresentado (BUITONI apud ALMEIDA, 2008, p 130). Em concordância com tais 

pressupostos partilhamos com a percepção de Ana Martins ao pontuar que:  

(...) o caráter fragmentário e periódico da revista é seu traço 
recorrente, imutável nas variações geográficas e temporais onde o 
gênero floresceu, resultando sempre em publicação datada, por isso 
mesmo de forte conteúdo documental. Quanto a seus objetivos, 
variavam ao longo do tempo, condicionados às circunstâncias 
históricas de gestação e circulação, cabendo apreendê-los, 
reafirmamos, nos contextos próprios de sua existência, ao seu tempo 
cultural, revelador da variedade de seus propósitos (MARTINS, 2001, 
p.46). 

Sobre o alcance e difusão da chamada imprensa feminina Lipovetsky (2000, p. 

155-156) considera que as últimas décadas do século XIX vão demarcar seu sucesso 

e solidez no mercado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos onde as tiragens de 

revistas com o a Le Petit Écho de La Mode, Ladies Home Journal e Vogue alcançam 

números consideráveis. Todavia, é no período entre as duas Guerras Mundiais que os 

títulos se reproduzem com maior intensidade, e em consonância com o desenvolvimento 

da indústria cosmética surgem revistas cujo conteúdo não se restringe a moda, mas 

também compreende os cuidados com a beleza, manutenção da juventude e a procura 

da felicidade.  

Sendo assim, a função da imprensa feminina transfigura-se/remodela-se na 

medida em que se consolida enquanto “agente de democratização do papel estético da 
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mulher, como uma das grandes instruidoras da beleza feminina moderna” 

(LIPOVETSKY (2000, p. 157). 

Não obstante, vale ressaltar que não compreendemos as leitoras do semanário 

em questão como meros receptáculos dos conteúdos lançados em suas páginas, tendo 

em vista que, como considera Roger Chartier:  

Aparentemente passiva e submissa, a leitura é, em si inventiva e 
criativa. Uma história abrangente da leitura e dos leitores deve, assim 
considerar a variação, de acordo com o tempo e o local, das condições 
de possibilidade e das operações e efeitos de tal invenção e criação 
(CHARTIER, 1999, p. 31). 

(Re)vista a revista: nas páginas do semanário carioca Jornal das Moças 

O primeiro número do semanário carioca Jornal das Moças foi publicado em 21 

de maio de 1914, apresentando uma imensa variedade de assuntos tidos como de 

“interesse da mulher”, desde orientações sobre comportamento, relacionamentos 

amorosos, decoração do lar, culinária, moda, dicas de beleza e higiene, anúncios 

publicitários, sucesso no casamento, cuidados com as crianças até a publicação de 

artigos religiosos e eventos sociais importantes. Já em suas primeiras páginas, a revista 

evidenciava não apenas as qualidades que a diferiam das demais publicações do 

período como também sua “missão” para com público leitor: 
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 [As] varias revistas ilustradas, que têm surgido em nosso meio, em 
quase sua [ge]neralidade, ou constituem simples albuns de 
[ph]otographias e de modas  ou revistas literárias, com acentuada 
feição mundana e humorística, nunca, porem, se preocupando como 
convém, com o cultivo de espirito de nossas gentis patrícias em outros 
ramos dos conhecimentos humanos. E’ essa tarefa a que se impõe o 
Jornal das Moças. Cultivar, ilustrando, e ao mesmo tempo, deleitando 
o espírito encantador da mulher brasileira, a quem é dedicada esta 
revista, será o seu, sinão, único escopo, pelo menos a sua mais viva 
e mais ardente preoccupação. Levar ao lar das famílias patrícias, além 
da graça e do bom humor que empolgam, da musica e canto que 
embalam, os brincos e contos infantis que deleitam, a moda que 
agrada, do romance que desfaz as visões tristes da existência, da 
nota mundana que satisfaz a curiosidade insofrida, os conhecimentos 
uteis que instruem, eis certamente a mais bela feição da imprensa que 
procura viver do favor publico (Figura 1: Jornal das Moças, 
21/05/1914 n.I, ano I, Grifo nosso) 

 

Impresso em papel jornal preto e branco, cujas capas e contracapas 

geralmente apresentavam melhor qualidade, sendo por vezes coloridas, no formato de 

magazine com tamanho 19x25cm, inspirada nos padrões e modelos europeus, o Jornal 

das Moças apresentava uma média de 60 a 80 páginas, com algumas exceções que 

podiam extrapolar esse número. A edição era realizada pela “Empreza Jornal das 

Moças, Menezes, Filho e C. Ltda.” em oficina própria, situada na Rua Euclides da 

Cunha n. 106, cujo fundador e editor responsáveis eram Agostinho Menezes444 e Álvaro 

Menezes, respectivamente. A revista ainda contava com o corpo administrativo e 

                                                           
444Na edição nº 1803 de 05 de janeiro de 1950 é noticiada à celebração das solenes exéquias pela alma 
de Agostinho Xavier de Oliveira Menezes, evidenciando a grandiosidade do evento que segundo o jornal 
das moças contou com a presença de figuras de todas as classes sociais e o respectivo agradecimento 
pelas condolências prestadas. A partir das edições posteriores o nome de Agostinho passa a figurar 
como Fundador, e Álvaro Menezes como Diretor responsável. 
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editorial e uma série de outros colaboradores que em sua maioria eram homens como, 

Oliveira Herencio que desempenhava função de secretário e Alberto Menezes Correa 

Redator – Chefe. A Administração e redação localizava-se no primeiro andar em um 

edifício na Avenida Rio Branco445, n. 31, endereço renomado, símbolo do status de 

modernidade da até então capital do país, característica esta que denota o poder e 

representatividade conferidos a revista.  

No transcorrer do período abordado (1950-1961) identificamos uma oscilação 

de preço446 tanto para os números avulsos entre Cr$ 3 e Cr$ 30, quanto para as 

assinaturas, que variaram de Cr$ 125,00 a Cr$ 650,00 no caso das assinaturas por 

semestre, e Cr$ 250,00 a Cr$ 1.300,00 para as assinaturas anuais, em ambos os 

casos as condições e benefícios eram expostas no interior da revista, o que demonstra 

o esforço para fidelizar o maior número possível de leitores. O semanário circulava 

sempre as quintas-feiras, era distribuído através das bancas de jornal e revistas e ainda 

disponibilizava os números atrasados que poderiam ser solicitados e adquiridos 

mediante pagamento do valor da edição mais um acréscimo para o para o porte, pois 

a mesma não atendia pelo SRP- Serviço de Reembolso Postal.  

                                                           
445A construção da Avenida Rio Branco, originalmente chamada Avenida Central fez parte do processo 
de modificação urbana que ocorreu no Rio de Janeiro e transformou os ares da cidade no governo do 
prefeito Pereira Passos, com a realização de inúmeras intervenções, dentre elas o alargamento e abertura 
de ruas que resultaram na demolição de vários imóveis, reforma esta que ficou popularmente conhecida 
como bota abaixo. 
446Segundo Sasaki (2011, p 15) na década de 1950, tomando por base o valor médio do jornal das 
moças (considerado entre Cr$12 e Cr$15) sua aquisição poderia comprometer o equivalente a 3,96% 
de um salário mínimo. 
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A partir da análise das edições catalogadas no decurso do período 

mencionado, não encontramos informações relativas à tiragem, entretanto segundo 

Sasaki (2011, p. 30) em meados da década de 50 o Jornal das Moças era a terceira 

revista mais lida no país seguida da revista Life que apresentava tiragem de 80.000 

exemplares. Em acordo, Almeida (2008, p.128) aponta que em edições de 1935 o 

semanário anunciava tiragens de 100.000 exemplares, o que nos leva a concluir que 

nos anos subsequentes a revista manteve essa média de números por edição, como 

se verifica no anúncio abaixo feito em razão da comemoração do aniversário do 

suplemento Jornal da Mulher, anunciando as “surpresas” do número especial, que 

contaria com a colaboração de diversos redatores, desenhistas, gravadores e até nomes 

ilustres da literatura, além de maior número de páginas. 

 

Figura 2: Jornal das Moças 16/07/1936 n. 1100, ano XXII 

No que se refere às capas do Jornal das moças, em grande parte das 

publicações exibia-se apenas uma modelo, geralmente uma moça desconhecida, 

sorridente, sempre magra e esbelta, fazendo poses, vestida de maneira elegante, 

também era comum que a imagem fizesse alguma referência ao lar e a vida doméstica 

ou ainda a símbolos considerados próprios da feminilidade, em poucas edições foram 

utilizadas fotografias de mulheres famosas, preferencialmente atrizes; além disso, 

também constavam data, número, valor da edição avulsa, e a indicação de que o molde 
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para o vestido da modelo de capa constava no suplemento, raramente faziam-se 

alusões aos demais conteúdos internos da publicação. Tais mulheres introduziam não 

apenas o tipo ideal, mas os caminhos para o alcance das medidas corpóreas 

padronizadas contidas nas diversas seções e anúncios nas páginas da revista. 

Neste sentido torna-se necessário ponderar que os modelos mencionados estão 

inseridos em um espaço onde também se operam relações de poder, múltiplas 

intencionalidades e a imparcialidade é valor quimérico, onde se produzem e difundem 

discursos e representações que visam sua legitimação através de variados mecanismos 

e por consequência reverberam nas práticas cotidianas de seus leitores. De modo, que 

se faz preciso ponderar: 

As representações do mundo social assim construídas embora 
aspirem a universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são 
sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí 
para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos 
com a posição de quem os utiliza. As percepções do social não são 
de forma alguma neutros: produzem estratégias e 
práticas(sociais,escolares, políticas) que tendem a impor uma 
autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um 
projecto reformador  ou a justificar, para os próprios indivíduos, as 
suas escolhas e condutas (CHARTIER, 1990, p. 17). 

 

Ainda sobre a materialidade do objeto, nas capas do início da década de 1950, 

o título encontrava-se na parte superior, centralizado e na horizontal, sendo o termo 

“moças”, geralmente apresentado com letras cursivas. Em meados da década o mesmo 

passa a figurar sobre um retângulo em um dos lados da página, já nas edições de 1960 

o retângulo aumenta seu tamanho e volta a ser posicionado no centro com o título em 
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seu interior, ademais, em uma coluna vertical são anunciados alguns dos temas tratados 

na revista, como pode ser constatado no quadro: 

 

Mudanças nas capas do Jornal das Moças (1950-1961) 

 
Figura 03: JM (04/01/1951) 

 
Figura 04: JM (25/12/1952) 

 
Figura 05: JM (18/03/1954) 

 
Figura 06: JM (10/01/1957) 

 
Figura 07: JM (22/12/1960) 

 
Figura 08: JM (05/01/1961) 

 

 

As contracapas geralmente reservavam espaço para a “Galeria dos artistas da 

tela”, onde se exibiam fotografias e textos sobre atores e atrizes hollywoodianos, nomes 

como Roy Rogers, Janet Leigh e Jane Wilman em conjunto com outros elementos se 

constituíram como símbolos do American Way of Life como exemplifica este trecho 

veiculado em uma das edições:   
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Tudo pode acontecer nos Estados Unidos. Terra grande com (...) 
almas e gente de toda espécie, é natural que as coisas mais 
fenomenais ou as mais disparatadas encham a vida daquele povo 
trabalhador e prático” (Jornal das Moças, 21/09/1950, n. 1840, Ano 
XXXVI).  
 
 

Em contrapartida, as vidas das “celebridades” nacionais também eram expostas 

através da Galeria dos artistas de rádio, que  ainda se apresentava como importante 

veículo de comunicação de massa. Com conteúdo semelhante podemos citar a coluna 

Radioatividades, esta por sua vez informava as novidades da programação de música 

e radionovelas. 

O Jornal das Moças apresentava ainda variadas seções e colunas, parte delas 

fixas e outras esporádicas, por conseguinte não havendo rigidez quanto a posição em 

cada edição, a mesma premissa vale para os anúncios publicitários que podem ser 

encontrados em praticamente todas as páginas do periódico, dispostos de diversas 

maneiras , inclusive no que concerne a diagramação. 

O Evangelho das mães e Falando as mães embora não sejam seções fixas, 

são bastante corriqueiras no Jornal das Moças e discorriam sobre comportamento, 

educação e saúde das crianças, até mesmo com conselhos e indicações de produtos 

destinados ao público infantil.  

As colunas De tudo um pouco e Notas Mundanas caracterizavam-se pela 

pluralidade de conteúdos, pois apresentavam desde os acontecimentos comuns na 

sociedade até informações sobre astrologia, ciências, história e curiosidades em geral. 
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Entre as seções mais recorretens também estava a coluna Traços e troças que 

através de sátiras e piadas geralmente acompanhadas de ilustrações retratava questões 

relacionadas ao cotidiano, política, consumo, religião e artes, entretanto, a pauta 

assídua de fato é a figura feminina, as repesentações da mulher são comumente 

atreladas aos estereótipos de símbolo sexual e alvo do desejo masculino ou ao de 

esposa dedicada a cumprir  as vontades do marido provedor do lar e família. 

 

 

 
Figuras 09 e 10: (Jornal das Moças, 23/12/1954, n. 2062, Ano XL) 

 

Revista semanal de figurinos e bordados, O Jornal da Mulher, era o suplemento 

do jornal das Moças que passou a ser veiculado no início da década de 1930, sua 
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direção447 no período analisado ficou sob a responsabilidade de Yara Sylvia, uma das 

poucas colaboradoras do periódico. Como o próprio subtítulo elucida, o Jornal da Mulher 

atentava para atividades e interesses das mulheres casadas. Trazendo dicas sobre 

decoração do lar, corte e costura, modelos e moldes de vestidos - sendo alguns de 

estilistas conceituados no mercado -, além de bordados e aplicações, receitas culinárias 

e cuidados com os filhos. Apresentava uma média de 20 a 30 páginas, o que demonstra 

sua importância para o periódico, verifica-se também a preocupação da revista em 

atingir variados tipos de leitoras com a seção mãos de fadas também situada no 

suplemento.  

A presença de colunas e eventos sociais também merece atenção, as seções 

Pelos Clubes, e Social na Alta, por exemplo, relatavam os principais acontecimentos 

e festas da semana em especial nas sociedades carioca e paulistana, bem como 

costumavam publicar fotografias de figuras ilustres da época.  

  Na coluna Carnet das Jovens, Dorothy Dix apresentava conselhos sentimentais 

e respondia a questões de leitores sobre relacionamentos amorosos assinalando as 

situações e episódios com as possíveis soluções. Além disso, a presença de gêneros 

textuais como o artigo, o conto, o poema e a crônica, muitos deles traduzidos de autores 

estrangeiros, é mais uma das características que não pode ser negligenciada e exalta 

a valorização do amor romântico como principal tema destinado e vinculado à imagem 

da mulher: 

                                                           
447A partir de 1960 a direção do Jornal da Mulher fica a cargo de Hermínia Menezes, não encontramos 
informações relativas a mudanças. 
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Romantismo sentimental feminino que, (...) viu-se exacerbado por um 
frenesi de leitura que se alimenta, a partir do fim do século XIX, de 
romances de evasão com grandes tiragens, de obras publicadas em 
folhetins nas revistas para mulheres, de toda uma literatura destinada 
às mulheres, centrada na vida de casal, nas paixões, no adultério 
(LIPOVETSKY, 2000, p. 25). 

  

Sob esta perspectiva, os gêneros que adquiriram destaque no transcorrer da 

década de 1950 no Jornal das Moças foram as Fotonovelas e Novelas ilustradas. 

Inovadoras no formato, com imagens e textos sequenciados em cenas, facilitaram a 

comunicação e o entendimento das leitoras e instigava a compra do periódico seguinte, 

dada a necessidade de continuação das narrativas que geralmente apresentavam um 

casal como personagens principais e heróis da trama. Ainda segundo Lipovetsky (2000, 

p. 23) as sociedades modernas situam o amor enquanto elemento constitutivo da 

identidade feminina, a mulher seria naturalmente disposta às paixões e o homem à 

razão, em concordância com estes pressupostos, o imperativo “o amor sempre vence” 

figura como carro chefe das histórias e constroem no imaginário a idéia de Happy 

ending que pode estar ao alcance de qualquer uma que siga as indicações e os 

parâmetros ditados pela revista, como podemos observar nas figuras a seguir: 
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Figuras 11 e 12: (Jornal das Moças 29/12/1960 n. 2376, Ano XLVI) 

Considerações Finais 

 O presente trabalho constitui-se, portanto, como fruto de discussões 

apriorísticas que tomaram o impresso Jornal das moças enquanto objeto, buscando 

compreender melhor o seu estilo editorial na tentativa de dar respostas às possibilidades 

futuras de investigação sobre este. Tomá-lo como objeto se fez fundamental no 

entendimento do lugar onde se produziram variadas representações em torno do 

feminino, bem como auxiliará pesquisas que desejem problematizá-lo. 

Em suma, pensar os periódicos, em suas múltiplas possibilidades configura-se 

como exercício de extrema importância para o conhecimento histórico, e sob esta 

perspectiva o semanário carioca Jornal das moças não se constitui como exceção, as 

representações culturais da mulher nele veiculados remetem à noção de família 

tradicional, onde masculino e feminino situam-se em pólos antagônicos, a figura 

feminina está intimamente ligada ao espaço doméstico e a construção de sua condição 
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naturalizada enquanto esposa e mãe, sendo assim, a revista que é “cem por cento 

familiar” corroborou para a disseminação de estereotipias do ser mulher, cujo lugar 

comum é o da subalternidade e dependência do homem. 
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ENTRE ALVES E ROSADOS: O JORNAL O MOSSOROENSE E AS 
COMEMORAÇÕES DO GOLPE MILITAR DE 1964 

 

Marcílio Lima Falcão 
Lemuel Rodrigues da Silva 

 
 

Desde a deposição do Presidente João Goulart até o processo de abertura 

política iniciado em fins dos anos de 1970, a imprensa se tornou um lugar privilegiado 

à compreensão das mudanças políticas da sociedade brasileira. Seu papel reflete o 

momento de tensão vivido na década de 1960, quando se divulgou freneticamente a 

situação econômica e política do Governo Jango, apresentando o descontentamento 

dos grupos políticos e dos setores mais ricos da população diante das “restrições aos 

investimentos multinacionais, configuradas, entre outras medidas, numa severa política 

de controle de remessas de lucros, de pagamentos de royalties e de transferência de 

tecnologia”448 que o governo Goulart era acusado de querer implantar.  

Essa justificativa serviu de base a organização das críticas a Jango e, aliada ao 

perigo da aproximação de seu governo com setores esquerdistas, contribuiu para a 

afirmação da Doutrina da Segurança Nacional449 como uma das visões mais eminentes 

                                                           
448 ALVES. Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil: 1964-1984. Bauru, SP: EDUSC, 
2005. p. 24. 
449 Segundo Maria Helena Moreira Alves “em sua variante teórica brasileira, a Doutrina de Segurança 
Nacional e Desenvolvimento constitui um corpo orgânico de pensamento que inclui uma teoria de guerra, 
uma revolução e subversão interna, uma teoria do papel do Brasil na política mundial e de seu potencial 
geopolítico como potência mundial, e um modelo específico de desenvolvimento econômico associado-
dependente que combina elementos da economia keynesiana ao capitalismo de Estado”. ALVES. Maria 
Helena Moreira. Op.cit. p. 31. 
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sobre a efetivação do golpe militar de 31 de março de 1964450. Dos jornais do eixo 

Rio-São Paulo até os pequenos diários das cidades interioranas, a crise política era 

apresentada como algo sem precedentes, encontrando na tomada do poder pelos 

militares, a maneira de afastar do controle estatal lideranças nacionalistas, contrárias 

aos interesses do capital externo.  

Uma das explicações mais plausíveis sobre esse contexto foi defendida por 

René Armand Dreifus. Em sua análise procurou entender, a partir das transformações 

na estruturação da economia brasileira desde a década de 1930, a organização de 

grupos políticos na sociedade brasileira e seus posicionamentos diante da influência do 

capital multinacional. Esse estudo foi fundamental para que Dreifus produzisse uma 

reflexão acerca das possíveis condições econômicas e políticas que desembocaram na 

aproximação de civis e militares na organização do golpe que afastou o presidente 

brasileiro. Para Dreifus, a radicalização dos setores ligados ao capital multinacional fez 

parte da montagem de um novo arranjo político que “englobou a maioria das classes 

dominantes, incluindo a chamada burguesia nacional, da qual tanto políticos e 

intelectuais e até mesmo oficiais militares esperavam um posicionamento nacionalista 

e reformista”.451 

                                                           
450 Ver D’ARAUJO, Maria Celina (org.) Visões do Golpe: a memória militar sobre 1964. Rio de 
Janeiro: Relume-Dumará, 1994; FICO, Carlos. Além do Golpe: a tomada do poder em 31 de março 
de 1964 e a ditadura militar. Rio de janeiro: Record, 2004; ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e 
Oposição no Brasil: 1964-1984. Bauru, SP: EDUSC, 2005; DREIFUSS, René Armand. 1964: A 
conquista do Estado – Ação Política, Poder e Golpe de Classe. Petrópolis: Vozes, 1981 
451 DREIFUSS, René Armand. 1964: A conquista do Estado – Ação Política, Poder e Golpe de 
Classe. Petrópolis: Vozes, 1981.p. 38. 



 

 
487 

 

Todo esse conturbado cenário político foi marcado pelo golpe que retirou João 

Goulart do poder; pela escolha do general Castelo Branco como presidente da 

República e pela orientação que seu governo tomou como o “verdadeiro construtor 

institucional do regime autoritário”452; pelo distanciamento dos civis453 que apoiaram o 

golpe e endurecimento do governo militar através da edição do AI-5 (13 de dezembro 

de 1968), “momento crucial na definição do autoritarismo militar como um processo de 

longa duração”454.  

 Ao longo da permanência dos militares no poder, a imprensa, especialmente os 

jornais, atuou tanto na divulgação das ações das autoridades militares, quanto nas 

formas de resistência a censura455. Sua influência na organização do golpe, 

especialmente a grande imprensa, quanto à forma de resistência empreendida, também, 

pela imprensa alternativa revela o quanto os jornais são importantes fontes para a 

problematização da relação dos meios de comunicação com os grupos que estão no 

poder456.  

No Rio Grande do Norte, especificamente em Mossoró, o jornal O Mossoroense 

foi um desses órgãos da imprensa que participou ativamente dos embates políticos 

                                                           
452 NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. 1ª. ed. 1ª reimpressão. – São 
Paulo: Contexto, 2014. p. 73 
453 Entre os políticos civis que apoiaram o golpe estavam Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e Ademar de 
Barros, ambos respectivamente governadores da Guanabara, Minas Gerais e São Paulo. 
454 CODATO, Adriano Nervo. O golpe militar de 1964 e o regime de 1968: aspectos conjunturais e 
variáveis históricas. História: Questões & Debates, Curitiba, n. 40, p. 27, 2004. Editora UFPR. 
455 DE LUCA, Tânia Regina. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi. 
(org.) Fontes Históricas. 2. ed. – São Paulo: Contexto, 2006. p. 129.  
456 AQUINO, Maria Aparecida de. Censura, Imprensa e Estado autoritário (1968-1978). Bauru: 
EDUSC, 1999. p. 207. 
 



 

 
488 

 

locais e expressou em suas páginas as articulações nacionais entre seus dirigentes e 

os políticos ligados ao Movimento Democrático Brasileiro (a quem era aliado) e a 

Família Rosado, aliada dos militares e representantes da Aliança Renovadora Nacional, 

na cidade. Os embates sobre as ações dos governos militares e seus aliados em 

Mossoró, apareciam com maior frequência durante as comemorações do 31 de março 

de 1964. Era nas páginas de O Mossoroense que se publicitavam as visões e 

articulações políticas de jornalistas e políticos que ora eram inimigos, ora aliados da 

Família Rosado durante a Ditadura Militar Brasileira.  

Fundado em 1872 por Jeremias da Rocha Nogueira, O Mossoroense foi um 

jornal que cunhou a imagem de guardião do passado da cidade. Primeiro, apresenta-

se como defensor da causa republicana e abolicionista. Depois, questiona os caminhos 

que a Republica tomou diante dos conchaves políticos entre os coronéis, principalmente 

no Nordeste brasileiro e, posteriormente, se tornou um jornal que tece elogios ao 

governo Vargas e se transforma em seu crítico a ponto de ser fechado em 1934.  

Após 12 anos sem circular, volta em 1946 para uma trajetória de 19 anos, cuja 

principal aliança política foi concretizada com Aluízio Alves, eleito governador do Rio 

Grande do Norte em 1960, que levou para seus quadros Lauro da Escóssia Filho, 

herdeiro de O Mossoroense. Foi apoiando Aluízio Alves que O Mossoroense travou 

suas primeiras batalhas com os políticos da Família Rosado457.  

                                                           
457 Jerônimo Ribeiro Rosado chegou a Mossoró no final do século XIX para trabalhar como farmacêutico. 
Foi chefe da intendência de 1917 a 1919. Seu filho Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia foi eleito prefeito 
de Mossoró em 1948 e governador em 1950. Com sua morte em um acidente aéreo em 1951, os irmãos 
Dix-Huit e Vingt passaram a direcionar os rumos políticos partidários da família. SILVA, Lemuel Rodrigues 
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Os atritos eram dirigidos como respostas a Rádio Tapuyo, de propriedade dos 

Rosados e atingiam diretamente Vingt Rosado, candidato a vice-governador na chapa 

encabeçada por Djalma Marinho que contava com o apoio do então governador Dinarte 

Mariz, da UDN. 

O senhor Vingt Rosado ingressou na política nas fileiras das oposições 
coligadas, compostas pela UDN e PSP. Vencendo a primeira eleição 
municipal depois da ditadura rompeu com os que o elegeram e fundou 
o seu próprio partido, o PRP. Já na época não admitia o comando de 
outros. Com o seu partido jogou até hoje visando sempre uma posição 
majoritária. Aliou-se ao PSD e ao PTB para aproveitar a onda 
“getulista”. Apresentou Jocelim Vilar contra Dinarte Mariz e, depois de 
poucos meses da vitória do candidato udenista resolveu aderir ao 
governo. Na campanha municipal esteve até os últimos dias de 
propaganda com a candidatura de Duarte Filho para aderir à última 
hora a campanha do senhor Antônio Rodrigues de Carvalho. 
Conseguida a vitória, a traição veio a lume para estarrecimento geral. 
Como se não bastasse suas posições tiveram o último caso 
relacionado com a sucessão presidencial. No início da presente luta 
política o sr. Vingt Rosado, em resposta a um repórter natalense, disse 
da sua tribuna da Assembleia Legislativa Estadual que votaria no 
Marechal Teixeira Lott. Depois de pesar as possibilidades de um e de 
outro aderiu à candidatura de Jânio Quadros.458 

 
De um lado O Mossoroense afirmava que o posicionamento político dos Rosados 

era conivente sempre com a situação política do momento, porém de outro, sua ligação 

com Aluízio era tão forte que em tempos de campanha eleitoral, o candidato da Cruzada 

                                                           

da. Os Rosados encenam: estratégias e instrumentos de consolidação do mando. – Mossoró: 
Queima Bucha, 2004. p. 80. 
458 Jornal O Mossoroense, 10 de julho de 1960. 
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da Esperança aparecia nas páginas do jornal como a “esperança da salvação” do Rio 

Grande do Norte459.  

Em dezembro de 1970, depois de quase seis anos sem circular, o jornal retoma 

suas atividades utilizando-se de seu passado para justificar sua orientação editorial 

como divulgador dos problemas da cidade. Seu compromisso foi conhecido em seu 

editorial de 14 de fevereiro de 1971 quando expressa sua importância como um órgão, 

cuja preocupação social estava pautada na divulgação e busca de soluções para os 

problemas da cidade. Assim, o jornal dos Escóssias afirmava que: 

O povo pelas conversas esperava um órgão para reclamá-los. Só se 
falava no jornal. “Se Mossoró tivesse um jornal para denunciar isso 
ou aquilo...” Como se o jornal fosse a única coisa com capacidade de 
reclamar, de reivindicar, de opinar, de lutar pela terra. 
Quando este jornal estava fora de circulação, da revolução até o mês 
de dezembro passado, está cidade contava, e nunca deixou de contar 
durante esse período, com três emissoras de rádio. Todas elas com 
disposição de luta, funcionando de vento em popa, instaladas com 
recursos particulares, mas, nem por isso, havia um órgão de 
divulgação para reclamar absolutamente nada. 
O povo teve de esperar a vinda, não só de um jornal, porque 
poderíamos pautar a nossa conduta dentro da mesma linha das 
emissoras de rádio, mas o povo esperava a circulação deste jornal, 
ou dos que fazem este jornal - O Mossoroense. Isto porque o povo 
mossoroense sabe como lutamos, sem compromissos. Se o jornal não 
circula é porque não teve condições financeiras para circular. Se o 
jornal circula, é porque pode circular sem compromissos com quem 
quer que seja. 
Não acreditamos que as emissoras de rádio de Mossoró tenham 
compromissos que as impossibilitem de bradar contra os erros que, 
em nome da verdade, são cometidos nesta cidade. Todos têm a sua 
independência. Porque, então, não supriram, durante o período em 

                                                           
459 Jornal O Mossoroense, 05 de setembro de 1960. 
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que estávamos fora de circulação, a nossa ausência? Não se trata de 
falta de modéstia de nossa parte. Isto é a realidade. Em quatro anos 
de funcionamento, essas emissoras pouco discutiram, ou pouco 
falaram dos problemas que nos afligem, nem denunciaram, nem 
responsabilizaram qualquer autoridade pelo que ocorria. Este jornal, 
em apenas dois meses, talvez tenha reclamado mais, e talvez tenha 
conseguido mais do que as três emissoras juntas em quatro anos. 
Por isso o povo reclamava o jornal. Por isso este jornal sobrevive.460 

Essas disputas encontravam na justificativa da importância de O Mossoroense, 

como um meio de comunicação necessário à representação dos anseios populares, 

uma das formas de apresentar-se como órgão da imprensa local sem vínculos com os 

grupos que disputavam a política no segundo maior colégio eleitoral do estado. Mesmo 

tentando mostrar independência partidária, O Mossoroense era tão ligado ao grupo de 

Aluízio Alves quanto às rádios controladas ou influenciadas pelos Rosados. 

A postura expressa no editorial, que traz como título “Jornal de Luta”, mostra o 

quanto o jornal buscava, nessa sua nova fase, um lugar para expressar seus 

posicionamentos diante da situação política da cidade, polarizada pelas disputas entre 

a Família Rosado (representados por Dix-Huit Rosado e Vingt Rosado) e os aliados de 

Aluízio Alves. Assim, as rivalidades que tinham caracterizado seu direcionamento 

político antes da chegado dos militares ao poder deveriam ser repensadas, pois o 

próprio Aluízio havia aderido ao partido dos militares em 1965, sendo posteriormente 

caçado em 1968 por uma articulação de Dinarte Mariz461. E agora, qual seria a direção 

                                                           
460 Jornal O Mossoroense, 14 de fevereiro de 1971, p. 03. 
461 COSTA, Andrea Maria Linhares. Da aliança ao democratismo: a trajetória do PFL no Rio Grande 
do Norte (1985-2006). Tese. Natal: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (UFRN), 2012, 
p. 73. 
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editorial que O Mossoroense tomaria? Seria um crítico ferrenho das ações dos aliados 

do governo militar e denunciaria as ações autoritárias do regime ou utilizaria uma 

postura ambígua entre a divulgação dos projetos militares e as críticas aos velhos 

inimigos locais? 

A conduta tomada pelos jornalistas que faziam O Mossoroense foi caracterizada 

pela ambiguidade com relação aos militares no poder.  A maioria das primeiras páginas 

de O Mossoroense entre os governos Costa e Silva, Médici e Geisel estavam 

direcionadas a divulgar inaugurações de obras pelos presidentes e ministros de Estado, 

bem como das ações dos ministérios sobre os problemas que afligiam o Nordeste, 

principalmente as secas. Citavam-se os sequestros dos embaixadores estrangeiros no 

Brasil como coisas de terroristas e de seu alinhamento com os grupos esquerdistas, 

bem como não esqueciam a data comemorativa do aniversário do que chamavam de 

“revolução que depôs o presidente João Goulart”.462 

Em sua edição de 31 de março de 1971, o jornal publicou a matéria “Confiança 

no Governo”, onde afirmava que: 

Há muitos dias os porta-vozes da Presidência da República vinham 
anunciando Projetos de Impacto que seriam anunciados pelo 
Presidente Médici, por ocasião da comemoração do sétimo aniversário 
da Revolução. De pronto surgiram palpites e a consequente 
divulgação pela imprensa brasileira. No dia 29 último, após reunião 
com o seu Ministério, o chefe da Nação disse para os brasileiros das 
suas intenções de fazer a previdência social rural para o agricultor. 
Medida das mais acertadas, que vem acabar com o privilégio de 
muitos, qual seja o de beneficiar, através da previdência, o trabalhador 
urbano, relegando a plano inferior o trabalhador do campo.  

                                                           
462 Jornal O Mossoroense, 29 de março de 1973, p. 03. 
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Como segunda medida de impacto, anunciou o Presidente 
modificações na Portaria 175 do Banco Central, até então, circunscrita 
ao agricultor residente no Polígono das Secas, estendendo os seus 
efeitos e benefícios à Transamazônica, providência plenamente 
justificável, uma vez que dará ao colono que vai habitar as longínquas 
regiões do Amazonas, condições de explorar suas terras. Através de 
financiamento a longo prazo a juros de cinco por cento. Como se isso 
não fosse o suficiente, elasteceu os efeitos da mesma portaria, criando 
também o empréstimo fundiário, através do qual o agricultor poderá 
dispor de financiamento para adquirir por compra alguns hectares de 
terra. São providências dessa natureza, além das muitas outras já em 
execução por todo o Brasil, que nos fazem abrir um crédito de 
confiança no atual governo federal. As reformas de base, tão 
executadas, estão agora vindo apressadamente, para beneficiar, de 
uma forma ou de outra, o povo brasileiro. Exemplo disso já temos na 
construção e pavimentação de estradas, ligando o Brasil de norte a 
sul, ou na execução de obras há muito discutidas estão em execução, 
como a do Porto de Areia Branca, para citar apenas as que nos dizem 
respeito. Pelo visto, somente o setor educacional não acompanhou o 
mesmo ritmo de desenvolvimento, pois, anualmente, vemos a grande 
quantidade de estudantes que permanecem nas portas das 
universidades, como excedentes, à espera de uma vaga. Quanto ao 
mais, além da moralização dos costumes na vida pública, o atual 
governo tem dado ao povo brasileiro tudo o que foi anunciado e 
sempre lhe foi negado, fazendo com que todos sintam que realmente 
que o Estado existe, trabalha, executa visando o bem-estar do povo, 
como é de sua obrigação. A nossa homenagem, pois, aos que fazem 
a administração do país nesta data em que se comemora o transcurso 
do sétimo aniversário do movimento que modificou os destinos desse 
país.  
 

A divulgação das ações dos governos militares voltadas as regiões com sérios 

problemas sociais foi à maneira encontrada para se expressar diante do aniversário do 

que chamaram de revolução. Era uma visão positiva dos militares no poder e para tal 

empenharam-se em focalizar duas regiões, onde o crescimento econômico e as 



 

 
494 

 

condições sociais da população eram as mais precárias naquele contexto. Isso serviu 

para que a expressão “confiança no governo federal” soasse como contradição de um 

jornal que teoricamente era oposição à situação política estabelecida. 

O Mossoroense camufla a situação de mordaça (instituída pelos atos 

institucionais, principalmente o AI-5) que estava em vigor no Brasil. Veicula uma visão 

agradável sobre a situação política e econômica do país e não se esquece de aproximar 

as ações governamentais dos problemas da Região Nordeste como a seca e, mais 

especificamente, os que envolvem diretamente Mossoró como o Porto de Areia Branca, 

obra estratégica para o setor salineiro. 

Outro posicionamento tomado sobre as comemorações do golpe militar pelo 

jornal O Mossoroense, em 1973, diz respeito a falta de organização da prefeitura em 

não promover uma programação sobre a efeméride. Segundo o jornal, “nem uma partida 

de futebol com portões abertos ao público fala-se em Mossoró, a exemplo do que 

ocorrer em outras cidades”463. Ora, um jornal que se dizia aluizista, mas que 

questionava a não comemoração do golpe por políticos aliados ao partido do governo 

era algo a se estranhar.  

Nota-se que a oposição expressa em O Mossoroense é um reflexo da 

campanha municipal de 1972, quando Lauro da Escóssia Filho (filho do dono de O 

Mossoroense) foi candidato a prefeito de Mossoró em disputa com Dix-Huit Rosado. 

Os ânimos acirrados da política local entre o jornal dos Escóssias e os Rosados só 

diminuíram a partir de 1974, quando se inicia uma reaproximação política que tem como 

                                                           
463 Jornal O Mossoroense, 29 de março de 1973, p. 04. 
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auge a candidatura de João Newton da Escóssia a prefeito de Mossoró com o apoio 

dos Rosados.  

Em 1974, no décimo aniversário do golpe militar, O Mossoroense publica uma 

matéria assinada por Vingt-Un Rosado com o sugestivo título: ESAM sementeira da 

Revolução de março no País de Mossoró, nela Vingt-Un faz um histórico da luta pela 

instalação de uma escola de agronomia na cidade. 

Uma escola de agronomia em Mossoró é resultado de uma batalha 
que beira cem anos. Sua velocidade inicial foi com o suíço Ulrich Graf, 
um dos grandes da nossa história. Dois outros valores pioneiros foram 
o coronel da Arma de Artilharia, Alípio Bandeira e o professor Tércio 
Rosado Maia. Outros mossoroenses continuaram no período de 1947 
a 1967 o trabalho iniciado em 1876. No governo do presidente Artur 
da Costa e Silva, Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia foi convocado para 
dirigir o Instituto de Desenvolvimento Agrário, órgão que passou a ser 
reconhecido e respeitado no País inteiro. No chão brasiliano, onde 
quere quer leve a mensagem do governo Costa e Silva, o 
mossoroense afirmava que “quem não é capaz de fazer por sua terra, 
não é capaz de fazer pela terra de ninguém”. Dentro dessa filosofia 
nasceu a Escola de agricultura de Mossoró no dia 18 de abril de 1967 
para ser inaugurada aos 22 de dezembro do mesmo ano, com a 
presença do Presidente Artur da Costa e Silva a quem Mossoró deve 
por igual, o milagre da água mineral, potável natural, hipertermal, 
arrancada pela ciência e pela técnica dos mil metros de profundidade. 
E ainda a energia de Paulo Afonso e a eletrificação rural nos vales do 
Apodi e Açu. 
Sem o apoio decisivo do Presidente Costa e Silva a ESAM não teria 
sido construída. Não fora o seu desejo de prestigiar as soluções em 
prol do desenvolvimento do Nordeste a ESAM continuaria um sonho 
irrealizado. Uma outra grande figura da Revolução, o professor Tarso 
Dutra, foi o ministro da Federalização da ESAM. 
 O ministro Jarbas Passarinho que ficará como um dos expoentes do 
ciclo histórico iniciado em 1964, foi o consolidador da ESAM. 
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Somos a única escola de agronomia localizada no Brasil semiárido 
propriamente dita.  
Específica é a nossa missão: decifrar a problemática agropecuária da 
caatinga. 
Cabe-nos a tarefa árdua de fazermos as pesquisas que o Rio Grande 
do Norte não teve condições de realizar. Neste primeiro decênio da 
Revolução prestamos a nossa homenagem comovida aos presidentes 
Artur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, que realizaram no 
chão do País de Mossoró, o sonho secular de Ulrich Garf. E 
manifestamos a nossa alegria em participarmos nas áreas específicas 
do ensino, da pesquisa e da extensão das metas admiráveis do 
Governo de Ernesto Geisel. Governo por excelência preocupado com 
o setor primário, governo de cujo ministério, pela primeira vez na 
história, participam dois engenheiros agrônomos e dois ex-ministros 
da agricultura.464 

 
 

Vingt-Un faz um histórico das “batalhas” em prol da criação de uma instituição 

de ensino de agronomia em Mossoró mostrando os primeiros idealizadores, seus 

desafios e a importância para o desenvolvimento da região. O tema da seca continua 

como um dos obstáculos ao crescimento do semiárido nordestino, e nesse discurso 

aparece à exaltação da luta dos políticos locais, aliados do Presidente Arthur da Costa 

e Silva, na viabilização da construção da Escola de Agricultura de Mossoró (ESAM) e 

de ampliação de serviços como o abastecimento de água na cidade. 

Falar sobre a ESAM como sementeira da “revolução” em Mossoró no dia do 

aniversário de 10 anos do golpe militar é uma forma de aproximar a população dos 

líderes políticos (os Rosados) como os parceiros dos militares na viabilização de 

instituições para a cidade e isso se reverte em uma “forma de controle cada vez mais 

                                                           
464 Jornal O Mossoroense, 31 de março de 1974. 
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legitimada se algum membro da família, participou através dos processos da criação 

dos mesmos”465. É justificar a “acomodação em relação à conjuntura nacional” usando 

como discurso o desenvolvimento da cidade466. 

 Antes de ser vendido aos Rosados, em 1977, O Mossoroense também se 

referia a situação social da população, de preferência sobre o custo de vida. Os artigos 

do jornalista como Dorian Jorge Freire, que trabalhava na imprensa em são Paulo, era 

voz destoante no jornal nesse período, pois seus textos tratavam das discussões 

amplamente censuradas pelo governo.  

No artigo “Pobre Guerra”, Dorian Freire demonstra sua percepção sobre o 

momento político pelo qual passava o brasileiro: 

Nem todos os dias são claros, nem o céu é sempre azul. Poderia 
alterar esse começo de anotações, dizendo que são os dias claros e 
que céu azul é a exceção. O geral, o costumeiro, o mais que habitual 
é o tempo longo (e áspero, e dramático, e triste) de temporal. O 
cinzento sobre a cabeça, o material pantanoso embaixo dos pés, a 
sensação mais que angustiante de insegurança, de medo, de ausência 
de perspectivas, de túnel sem começo e sem fim. 
E é num mundo assim, tão valioso nos seus artifícios e 
superficialidades, tão sempre o mesmo na sua tragicidade cotidiana, 
que todos vivemos. Que cumprimos o nosso tempo rápido, ligeiro 
como uma faísca ou um abrir e fechar de olhos. Até que chegue o 
instante de fechar os olhos para sempre e, corpo extinto ir prestar 
conta de nosso amor de mais ou de menos. 
O que somos? (...) 
O sorriso de ontem antecedendo o pranto. A alegria, porta voz que 
leva a tristeza. Os momentos plenos e as horas compridas de vazio. 

                                                           
465 FELIPE, José Lacerda Alves. Memória e Imaginário Político na (re)invenção do lugar – os 
Rosados e o “País de Mossoró”.  Tese (Doutorado) – UFRJ, Rio de janeiro, 2000. p. 114. 
466 SILVA, Lemuel Rodrigues da. op. cit. p. 122. 
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A grande aventura humana, que é uma luta perene em torna da 
esperança. (...) A esperança leva a eternidade. O desespero, ao fim. 
A esperança é a plenitude na fé. O vazio absoluto é o desespero. A 
esperança é a garantia de vida e sobrevivência. (...) 
_________________ 

 
A tarde é cinzenta. As revelações assustam. Chove um pouco. 
Choverá mais, que as nuvens estão prenhes. Pesadas e negras. E 
eu me sinto sem ampara em meio ao vendaval. 
Mas para que, tanto sofrimento, se lá fora há o para esperar e sofrer. 
_________________ 
“Morrer completamente”. 
_________________ 
 
Onde estão os amigos e os irmãos? 
________________ 
As palavras pesam. Os pensamentos pesam. A vida pesa. O tempo 
está pesado. A alma se sente presa do corpo, presa à matéria, sem 
encontrar as vias que levam a Deus. À paz. 
__________________ 
É uma luta contra o tempo, de quem não tem muito mais tempo. De 
quem perdeu todo o tempo. Chegará a tempo? Ainda haver, tempo? 
Ou desaparecerá no tempo, sem tempo de tanta coisa, que tempo só 
houve para esperar e sofrer. 
__________________ 
“Teresinha. Teresinha. Teresinha do Menino Jesus”.467 
  

Dorian Freire expressa o seu sentimento sobre a política e a instabilidade 

provocada pela insegurança que tomou a sociedade com o endurecimento do regime 

imposto pelos militares a partir de 1968. Para o jornalista, é a sensação de insegurança 

e todo o aparato que a constrói que tece os rumos dos que expressam qualquer forma 

                                                           
467 Jornal O Mossoroense, 29 de março de 1973, p. 03. 
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de resistência diante dos “donos do poder” e isso possibilita a compreensão da total 

instabilidade diante do governo em expressar os ideais contrários ao regime.  

Dorian Jorge Freire que escreve de um dos centros de maior tensão durante o 

período militar e seus posicionamentos ganha vulto em um jornal, cuja expressividade 

gira em torno do Oeste do Rio Grande do Norte e encontra em seus dirigentes uma 

aproximação com o Movimento Democrático Brasileiro. Nas páginas de O Mossoroense 

a organização das matérias que circularam evidencia o quanto o jornal não sofreu as 

pressões da censura prévia468, ao republicar artigos que tratam tanto da tensão política 

do momento como as sequelas do direcionamento econômico brasileiro que se 

convencionou chamar de Milagre Brasileiro, os textos de Dorian denunciam ao Oeste 

Potiguar as consequências sociais do “milagre” na vida cotidiana.  

Alguma coisa não anda certa neste País de Alice. Após tantos dias 
gloriosos de “ninguém segura este país”, quando a menor crítica da 
boa fé era respondida com um áspero “ame-o ou deixe-o” que nem 
o conde Afonso Celso ousou, as coisas começaram a mostrar traços 
nítidos de complicações. E complicações que atingindo diretamente o 
povo, começam a inquieta-lo e a aborrecê-lo. 
Já não é somente o caso vai comendo o salário pro uma perna. Ou 
do plano de habitação que, depois de suscitar esperanças, começou 
a tomar as casas dos aflitíssimos mutuários, nunca como então mais 
aperreados e nervosos. 
Agora chegou a vez da boia. Eu nem imagino como tão grave não 
tenha sido previsto pelo gênio do professor Delfim Neto mago das 
finanças. 

                                                           
468 A censura foi um dos pontos culminantes na relação entre os governos militares e a imprensa. As 
matérias eram fiscalizadas por censores que determinavam o que seria ou não publicado e que enquanto 
instrumento repressivo, “a censura prévia possui uma ligação umbilical com o Estado autoritário brasileiro 
pós-1964” na medida em que suas alterações “relacionam-se diretamente com as mudanças de 
orientação nos círculos do poder”. AQUINO, Maria Aparecida de. op. cit. p. 207-208. 
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Segundo informa, com destaque, “O Estado de São Paulo”, está 
faltando, no momento, feijão, leite, carne, café, óleo de coso, algodão, 
gás, folhas- de- flandres, ferro gusa, couro. 
Depois de duas dezenas de dias sem carne, açougues e 
supermercados começam a vender carne congelada, que Pipoca, lá 
em casa, vem recusando. Para não faltar completamente o leite, o 
produto está chegando aqui vindo de Pernambuco. O feijão está 
sendo importado dos Estados Unidos. O café (já fomos os reis do 
café, olé) está vindo El Salvador, o gás, da Bolívia. 
O que é que há? 
O que é que há e em medida fatos como os acima se compatibilizam 
com a visão otimista que o professor e mago Delfim Neto tem da 
realidade brasileira? Realidade que o sereno, lúcido e 
competentíssimo economista, sociólogo e pesquisador Murilo Melo 
Filho chama de “milagre brasileiro”. Milagre de um país que saltou, no 
tapa, de uma situação de subdesenvolvimento, para o fastígio da 
sociedade de consumo. País que fala grosso e alto no concerto das 
20 nações mais ricas do globo. 
E a carestia? E a inflação que superará o índice prometido pelo 
professor Delfim Neto? E a crise de habitação? E a crise da 
agricultura? E o analfabetismo muitíssimo longe de ser erradicado? E 
os índices de mortalidade infantil que estão crescendo? E a saúde do 
povo que continua muito ruim? E os planos de previdência social que 
não se concretizam, enquanto o INPS continua servindo 
pessimamente a população, embora esteja a arrecadar muitíssimo 
mais? E os transportes? E a violência que explode em toda parte, num 
espetáculo de selvageria, decorrente de infância e adolescência sem 
amparo, sistema penitenciário medieval, desespero das classes que 
passam da pobreza à miséria extrema? 
Coisas assim caracterizam um país desenvolvido ou em 
desenvolvimento? Caracterizam o milagre anunciado por todas as 
trombetas de Jericó dos Bloch e do seu açodado arauto Murilo Melo 
Filho? 
Se não há leite, nem carne, nem feijão, nem óleo, nem casa, nem 
segurança nos empregos, escolas, ruas, o que é que há na realidade? 
O que? 
 



 

 
501 

 

As críticas que Dorian Jorge Freire tece contra a política econômica desenvolvida 

por Delfim Neto e apoiada por setores ligados ao capital externo só reforçam a 

comprovação de que uma das maneiras de atentar à população diante dos impactos 

sociais que a política econômica desenvolvida pelos economistas a serviço dos militares 

no poder impacta no custo de vida. 

Se do ponto de vista econômico o jornal procurou informar sobre os problemas 

que afligiam a população, politicamente começou com ferrenhas críticas aos Rosados, 

mas manteve uma situação “pacífica” em relação ao regime. Suas maiores críticas 

apareciam, também, com Dorian Jorge Freire que criticava o Regime Militar, mas 

elogiava os Rosados, especialmente Vingt e Dix-Huit Rosado. Assim, depois que 

passou a ser propriedade dos Rosados, O Mossoroense foi se adaptando as 

circunstâncias nacionais, fato visível nas edições do dia 31 de março, quando se 

associava as comemorações da data as expectativas de restabelecimento da ordem 

democrática. 

Há catorze anos atrás, nesta data, à noite, tinha início, a partir de 
Minas Gerais (general Mourão Filho e governador Magalhães Pinto), 
o movimento de 31 de março, responsável pela deposição do 
presidente João Goulart e o estabelecimento de nova ordem no país. 
Nos meios às comemorações da data, todas as esperanças estão 
voltadas, agora, para o governo do general Ernesto Geisel. Que ele 
possa restabelecer a normalidade democrática do país, reinstituir o 
Estado de Direito e revogar toda a legislação excepcional, dentre a 
qual a mais violenta e discutida é o ato institucional nº 5. Todas as 
informações são no sentido de que ainda no seu governo, o general 
Geisel concretizará as aberturas democráticas e a distensão política, 
com a inteira pacificação da família brasileira.469  

                                                           
469 Jornal O Mossoroense, 31 de março de 1978, p.03. 
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As comemorações aparecem no final dos anos de 1970 como momentos em 

que o jornal narra (sem problematizar) a chegada dos militares ao poder, mostrando de 

forma simplória parte dos desdobramentos que configuraram uma “nova ordem no país”, 

mas não tocam nas questões relacionadas à repressão aos grupos de esquerda, nem 

aos órgãos de imprensa, muito menos nas consequências provocadas pelas medidas 

econômicas adotadas em duas décadas de domínio militar. O jornal já não se refere 

mais a revolução, e sim, a “movimento militar que depôs o Presidente da República”, 

bem como reconhece o fim da ordem democrática e a necessidade de uma abertura 

controlada pelo governo, expressa na pacificação do que o jornal idealizou como “família 

brasileira”. 

Em 1979, O Mossoroense publica sua última matéria veiculada sobre o 31 de 

março durante o regime militar. Cita-se os nomes dos governadores civis que apoiaram 

o golpe militar e as medidas que caracterizaram os 15 anos da deposição de João 

Goulart a chegada de João Baptista Figueiredo a Presidência da República, que jura 

restabelecer a democracia plena em 18 meses470. Esse era mais um final de matéria 

dessa nova fase de O Mossoroense em relação à ditadura militar – o de promover a 

esperança por meio do abrandamento do que foi feito pelos militares no poder, logo 

seus novos donos também estavam no poder e daí não queriam sair. 
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O USO DO PERIÓDICO E DA FONTE ORAL NA CONSTRUÇÃO DE UMA 
NARRATIVA SOBRE FUGAS E REBELIÕES NA PENITENCIÁRIA ESTADUAL 
DE ALCAÇUZ 
 

Laís Luz de Menezes471 

 

Neste trabalho, pretende-se analisar o histórico de fugas e rebeliões da 

Penitenciária Estadual de Alcaçuz (PEA), inaugurada no ano de 1998 e localizada no 

município de Nísia Floresta (RN), a qual abriga – em quatro pavilhões – uma média de 

mil homens em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime fechado. 

Observa-se que é recorrente no cotidiano dessa instituição prisional a ocorrência tanto 

de fugas como de rebeliões. No entanto, esse fato se tornou mais frequente nos últimos 

anos, notadamente no ano de 2015, em especial no mês de março, quando houve uma 

rebelião de grande proporção, que se estendeu por alguns dias. Esse acontecimento 

terminou por desorganizar o espaço prisional, possibilitando uma série de fugas de 

apenados, nos dias e meses subsequentes. A partir dessa constatação, passamos a 

nos interrogar sobre os motivos que levaram esses homens a se rebelarem numa 

proporção nunca antes imaginada, assim como nos questionamos acerca dos fatores 

que têm contribuído para o aumento do número de fugas a partir da deflagração da 

rebelião de março de 2015. Para responder aos questionamentos propostos foram 

utilizadas, além de outras fontes, o jornal Tribuna do Norte e entrevistas colhidas com 

agentes penitenciários, apenados e visitantes da penitenciária.  
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A instituição prisional é um espaço muito conflituoso, por si só é um ambiente 

no qual ninguém deseja estar e que é capaz de despertar uma infinidade de sentimentos 

– principalmente negativos, como raiva, medo, ódio e ira – naqueles sujeitos que lá 

estão confinados. Logo, pode-se dizer que a fuga é um desejo constante de alguns 

internos, os quais buscam incessantemente novas maneiras de escapar. Além disso, 

no ambiente prisional – marcado pelas privações – o menor dos problemas, simples 

desentendimentos podem adquirir grandes proporções, capazes de motivar a eclosão 

de uma rebelião, uma agressão ou até mesmo uma morte. Banaliza-se a vida. É criado 

um espaço de tensão constante. 

Ao longo da história da Penitenciária de Alcaçuz, foram muitas as ocorrências 

de rebeliões472, amplamente noticiadas pela mídia. Esses movimentos de revolta são 

organizados pelos apenados em razão dos mais diversos motivos, por exemplo, porque 

tiveram uma tentativa de fuga frustrada ou porque reivindicam melhores condições de 

vida na prisão ou ainda porque alegam que os familiares sofreram maus-tratos durante 

o procedimento de revista para entrada na penitenciária. Normalmente, essas rebeliões 

chegam a durar no máximo um dia inteiro, pois são rapidamente controladas pelos 

                                                           
472Para exemplificar, podemos citar a ocorrência das seguintes rebeliões: 10/08/2001: rebelião dos 
pavilhões 1 e 2 causada pelas medidas impostas à revista íntima das companheiras; 09/03/2004: 
pavilhão 2 se rebela e faz três agentes como reféns, que são liberados após sete horas de negociações; 
29/04/2004: presos do pavilhão 1 se rebelam e fazem 24 reféns, entre agentes e mulheres em visita; 
01/05/2004: a rebelião dos internos dura 41 horas; 01/02/2005: a rebelião com uma tentativa de fuga 
e quatro internos são mortos após confronto com agentes e polícia; 16/06/2010: houve uma rebelião no 
pavilhão 1, motivada pela rigidez na revista íntima dos familiares e pela transferência de presos 
condenados do pavilhão 3 para o 1; 03/05/2011: a rebelião ocorreu no pavilhão 2 e foi iniciada em razão 
de uma tentativa de fuga frustrada por policiais das guaritas; 14/09/2011: outra rebelião dessa vez nos 
pavilhões 1 e 3 teve como motivo a transferência de alguns internos da penitenciária; 15/01/2012: os 
internos se rebelaram devido à falta de alimentação completa no jantar; 7/11/2015: o pavilhão 2 se 
rebela após a descoberta de um túnel pelos agentes. 
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agentes penitenciários e policiais. Mesmo sendo contidas de maneira rápida, elas 

costumam deixar um rastro grande de destruição e desordem. Em questão de minutos, 

os internos quebram paredes, arrancam grades, arrombam cadeados e queimam 

colchões. E, em casos extremos, pessoas são feitas reféns e até mortes são 

registradas. 

Dentre as rebeliões ocorridas na Penitenciária de Alcaçuz, merece destaque a 

que teve início no dia 11 de março de 2015. Ela difere das outras porque acabou se 

estendendo por alguns dias e tomando proporções nunca antes imaginadas. Assim, 

dada à importância desse evento, apresentaremos em detalhes o ocorrido. A narrativa 

toma como base a minha vivência473, já que estive na penitenciária nos dias de rebelião, 

assim como informações obtidas nos jornais e através de entrevistas com apenados, 

visitantes e agentes penitenciários. 

Era uma quarta-feira, dia de mais uma das visitas íntimas aos internos da 

penitenciária. Cheguei ao presídio no meu horário habitual, juntamente com o restante 

da equipe feminina escalada para este dia. A fila das visitantes já se encontrava formada 

no lado externo do presídio. Tudo estava na mais absoluta tranquilidade. Nada 

denunciava que aquele seria um dia diferente. Entretanto, aquele que deveria ser 

somente mais um dia normal de trabalho, no qual os internos receberiam a visita das 

suas companheiras, acabou se tornando um dia atípico, marcado por um clima de 

estresse, tensão e medo. 

Passado algum tempo da minha chegada à penitenciária, fui informada pelos 

meus colegas de trabalho – que estavam “largando” o plantão – de que não haveria 

                                                           
473Desde 2010, exerço o cargo de agente penitenciário na referida instituição prisional. 
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visita para os pavilhões 1 e 4. No dia anterior, durante uma ronda, em cada um desses 

pavilhões havia sido descoberto um túnel, localizado na área da quadra usada pelos 

internos para o banho de sol. E, devido ao horário da descoberta – final da tarde – não 

foi possível averiguar a extensão dos túneis nem tomar providências no sentido de 

fechá-los.  

Quando a noite se aproxima, fica muito perigoso para os agentes transitarem 

por entre os pavilhões, dada a precariedade da iluminação. Assim, os agentes 

trancaram os internos nas suas devidas celas e teve que ficar para o dia seguinte a 

verificação dos danos. Devido aos túneis, a direção tomou a decisão de suspender a 

visita íntima para os dois pavilhões, pois como não se sabia a real extensão, havia a 

possibilidade dos internos se aproveitarem do dia de visita – no qual ficam circulado 

livremente pelo seu pavilhão – e se dirigirem à área da quadra para continuar a 

escavação e se aproveitar desse momento para realizar uma tentativa de fuga. 

Recebida essa informação, nos apressamos em transmitir o aviso às mulheres que se 

encontravam na fila. Chegando lá fora, informamos do ocorrido e, como é de costume 

quando se dá uma notícia desse tipo, houve muita reclamação por parte das visitantes 

afetadas, já que seriam impedidas de encontrar os respectivos companheiros. Passado 

o bate boca inicial, algumas recolheram seus pertences e apressaram-se em retornar 

às suas casas, enquanto que outras decidiram permanecer em frente ao presídio e 

acompanhar o que se desenrolaria ao longo do dia. 

Transmitida a informação, seguimos normalmente com o nosso trabalho num dia 

de visita: distribuição de fichas às visitantes para entrada, revista da alimentação por 

elas levada e revista íntima. Durante os primeiros momentos de entrada das mulheres, 
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que se inicia por volta das oito da manhã, não houve tumulto. Mas, transcorridos alguns 

minutos se iniciou uma revolta dos internos que não receberiam a visita. Mesmo a sala 

de revista íntima ficando distante dos pavilhões era possível ouvir gritos e batidas nas 

grades.  Com o passar do tempo, os gritos foram ficando mais altos e as batidas cada 

vez mais intensas.  

A comunicação entre os internos trancados no pavilhão e a área administrativa 

da penitenciária se dá através do “abridor” do pavilhão, que é aquele apenado que 

trabalha na instituição com a função de abrir os pavilhões quando os agentes lhe 

ordenarem474. Nesse dia, o abridor trouxe o recado de que aquele tumulto vindo dos 

pavilhões tinha como motivo a suspensão da visita, mas que também refletia uma 

indignação dos apenados acerca do tratamento a que estavam sendo submetidos pela 

instituição. Os internos enviaram uma carta, na qual solicitavam a exoneração da atual 

diretora do presídio Dinorá Simas e a transferência de alguns agentes penitenciários, 

que teriam posturas mais “rígidas” com apenados e visitantes. Reclamavam também da 

falta de estrutura nas cadeias, da recorrente superlotação e também de não estar sendo 

respeitado o direito de alguns presos à progressão do regime. Solicitavam ainda que 

alguns itens fossem adicionados à lista de alimentos permitidos para serem trazidos 

pelos familiares, uma vez que se queixavam da alimentação fornecida pelo Estado. 

                                                           
474Por exemplo, eles podem abrir as celas para que um interno se dirija do pavilhão à área administrativa 
para falar com seu advogado ou com direção, podem também levar algum material (TV, colchão, remédio, 
ventilador etc.) trazido pelo familiar para entregar ao apenado, ou ainda podem trazer recados variados 
do pavilhão: reivindicações, insatisfações, informações sobre doentes etc. 
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Diante dos acontecimentos, que a cada instante pareciam ir ganhando mais 

volume, a direção comunicou o ocorrido às instâncias superiores (COAPE e SEJUC)475 

e providenciou que os grupamentos especiais, habituados a lidar com situações de 

crise, se encaminhassem à Penitenciária de Alcaçuz, uma vez que o número de agentes 

penitenciários de plantão na unidade era insuficiente476 para fazer a contenção da 

rebelião. O primeiro a chegar foi o BPCHOQUE477 da Polícia Militar, seguidos do 

GOE478, GEP479 e GPOC480, da SEJUC481. 

Deveria ser por volta de 10 horas da manhã quando o BPCHOQUE chegou à 

penitenciária. A tropa não chegou completa, mas chegaram diversos integrantes 

acompanhados de cães e munidos de armamentos letais e não letais. Em poucos 

minutos se organizaram na formação padrão482 no hall de entrada. Posição 

normalmente ocupada quando vão adentrar o presídio e invadir os pavilhões. Pensou-

se que a situação logo se resolveria, ou seja, os pavilhões rebelados seriam invadidos 

e a situação seria contornada. 

Paralelo a isso, a entrada das visitantes para os demais pavilhões prosseguia 

normalmente. As mulheres continuavam chegando para ver seus companheiros diante 

do caos instalado. Em meio a fumaça, gritos e barulhos de destruição, dávamos 

                                                           
475Coordenadoria de Administração Penitenciária (COAPE) e Secretaria de Estado da Justiça e da 
Cidadania (SEJUC). 
476 As equipes de plantão na penitenciária de Alcaçuz são compostas por uma média de oito agentes a 
cada dia, responsáveis pela custódia de aproximadamente 1000 internos. 
477 Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPCHOQUE). 
478 Grupo de Operações Especiais (GOE). 
479 Grupo de Escolta Penal (GEP). 
480 Grupo de Operações com cães (GPOC). 
481 Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJUC), responsável pelo sistema penitenciário. 
482Organização em fila. 



 

 
510 

 

continuidade aos procedimentos de revista íntima. Na sala destinada a essa finalidade, 

o que víamos eram mulheres apavoradas, completamente tomadas pelo medo, pois 

mesmo não sendo o pavilhão que elas iriam visitar que estava em meio à desordem, 

elas sentiam-se tocadas completamente por uma sensação de insegurança. Afinal, não 

se sabia o que iria acontecer dali para frente.  

Algumas visitantes comentavam sobre a possibilidade dos outros pavilhões 

também aderirem à revolta e decidirem impedir a saída dos familiares – mantendo-os 

como “reféns” – como já ocorreu em outras ocasiões nessa instituição483. Inclusive, a 

visitante Gisélia484 narrou que esteve presente em um desses momentos. Há 

aproximadamente nove anos, ela estava grávida e visitava seu ex-companheiro – 

também criminoso e recluso na penitenciária de Alcaçuz – quando houve uma revolta 

no pavilhão dele e ela foi impedida de sair ao término do horário da visita. 

Sobre esse momento, ela relatou que naquela época era muito jovem, imatura 

e estava loucamente apaixonada. Logo, achou “o máximo” ficar “refém” no pavilhão, 

pois a permanência junto ao seu amado foi estendida, inclusive, teve o privilégio de 

dormir ao lado dele. Ela contou que tiveram uma linda noite de amor, deitados no pátio, 

observando as luas e as estrelas. Apesar desse relato apaixonado, atualmente, Gisélia 

narrou que está mais “pé no chão” e que em hipótese alguma acharia bom ficar “refém” 

no pavilhão com seu atual companheiro. Ela falou que estava com receio de entrar para 

a visita, mas desejava muito encontrar o marido, então teria que arriscar. 

                                                           
483Por exemplo, no ano de 2010, durante uma rebelião, as visitantes foram impedidas de sair dos 
pavilhões no horário de término da visita, sendo liberadas somente na manhã do dia seguinte. 
484ENTREVISTA, GISÉLIA, Nísia Floresta, 11 mar. 2015. 
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Assim como ela, as demais mulheres também demonstravam esse sentimento. 

Relatavam sentir medo, tensão e insegurança, mas não desistiam da visita. Naquele 

dia, questionei praticamente todas as mulheres que entraram para a visita se elas iriam 

mesmo entrar no presídio diante da situação instalada. Fiz essa pergunta por que me 

causava estranhamento o fato de uma pessoa decidir livremente adentrar num espaço 

conflituoso. Esperava, sinceramente, que, diante das circunstâncias, algumas delas 

desistissem da visita. Mas, prontamente, todas responderam que sim. Não iriam desistir 

da visita, afinal, era o companheiro que estava lá preso e desejavam muito vê-lo.  

Pode ser que dentre tantas mulheres que ingressaram nesse dia no presídio, 

existiam algumas como a Gisélia do passado, que achariam bom serem feitas reféns e 

desfrutar de uma noite de amor ao luar com seu companheiro. Todavia, a maioria das 

mulheres, mesmo não tendo desistido da visita, mostrava-se receosa de que a situação 

de rebelião viesse a envolver os outros pavilhões e elas terminassem – sem querer – 

bem no centro da confusão. Até porque algumas delas frequentam o presídio sem que 

os familiares ou patrões saibam, então, se envolvidas numa rebelião, acabariam por ter 

uma exposição indesejada. 

 O dia se encerrou e não houve tentativa de contenção dos internos que seguiam 

quebrando os pavilhões e arrancando as grades das celas, a fim de que pudessem ficar 

soltos dentro dos pavilhões. Segundo informava a direção do presídio, não havia 

chegado a autorização das instâncias superiores para que os grupamentos especiais 

pudessem invadir os pavilhões rebelados. Chegou a ser publicada a notícia de que 

havia chegado ao fim o motim iniciado nos pavilhões 1 e 4.  O jornal Tribuna do Norte485 

                                                           
485“MOTIM em Alcaçuz dura nove horas”. Tribuna do Norte, Natal, 12 mar. 2015. 
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noticiou que o motim havia se encerrado ainda no dia 11, após nove horas de 

negociação entre os presos e a direção, ocorrida com a mediação da OAB, pois os 

internos temiam retaliações. 

Houve, portanto, um final momentâneo da revolta, uma vez que no dia seguinte 

ela foi retomada com força total. A revolta que, inicialmente, se restringia a dois 

pavilhões de Alcaçuz, logo foi se estendendo para os demais. E, aos poucos, foi se 

ampliando486 até chegar a outras unidades prisionais do estado487. Assim, foi sendo 

feito um grande estrago na estrutura dos presídios, causando grandes prejuízos ao 

estado, mas também aos familiares dos internos. Quando eles quebram, molham e 

queimam objetos como colchões, lençóis e ventiladores, no outro dia, os familiares se 

sentem na obrigação de vir deixar – o mais rápido possível – novos objetos. 

Em meio às rebeliões, começaram a surgir reivindicações dos internos para 

extingui-las. A exigência que mais chamava a atenção – pela ousadia – era a de 

solicitar a exoneração de alguns diretores das unidades prisionais, entre os quais estava 

o nome de Dinorá, então diretora de Alcaçuz. Com os boatos de que os gestores seriam 

exonerados para atender aos pedidos dos presos, a SEJUC se apressou em emitir um 

comunicado, garantindo a permanência dos diretores nos cargos488. 

                                                           
486Atribui-se essa expansão das rebeliões para outros presídios à comunicação entre os presos das 
diversas unidades por meio de telefones celulares. (“TRÊS presídios do RN enfrentam motins 
simultâneos”. Tribuna do Norte, Natal, 13 mar. 2015). 
487Além da Penitenciária de Alcaçuz, foram registradas rebeliões nas seguintes unidades prisionais: 
Penitenciária Estadual de Parnamirim, Penitenciária Agrícola Doutor Mário Negócio (Mossoró), 
Penitenciária Estadual Desembargador Francisco Pereira da Nóbrega (Caicó), Centro de Detenção 
Provisória do Potengi (Natal), Centro de Detenção Provisória da Zona Norte (Natal), Centro de Detenção 
Provisória da Ribeira (Natal), Centro de Detenção Provisória de São Paulo do Potengi, Complexo Prisional 
João Chaves (Natal), Presídio Provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes (Natal). 
488“SEJUC nega exoneração de diretores”. Tribuna do Norte, Natal, 14 mar. 2015. 
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Dos presídios, o clima de destruição e insegurança se estendeu também às ruas 

da capital e região metropolitana, levando pânico para a população norte-rio-

grandense489. No dia 16 de março, foram registrados ataques a cinco ônibus, quatro 

deles em Natal e um no município de Parnamirim490. Sobre esse crime, a polícia 

prendeu um homem, que assumiu a autoria do ataque e confessou que a ordem para 

atear fogo nos veículos estava partindo da Penitenciária de Alcaçuz. Afirmou ainda que 

pelo serviço, receberia a quantia de duzentos reais e cinquenta gramas de maconha491. 

Em razão desses ataques, instalou-se um clima de tensão e medo em Natal e 

arredores. O pânico foi tão grande que mudou a rotina das pessoas: lojas fecharam 

mais cedo, colégios e faculdades suspenderam as aulas, ônibus pararam de circular e 

a população evitou sair de casa. Certamente que houve gravidade nos ataques, mas 

não nos moldes imaginados pela população; o que contribuiu para a disseminação de 

                                                           
489 O fato de partirem ordens de dentro das unidades prisionais para que se realizassem ataques pelas 
ruas não é novidade no Rio Grande do Norte. No dia 14 de setembro de 2011, ocorreu uma revolta dos 
presos das penitenciárias de Alcaçuz e Parnamirim. Dois dias após, foram registrados sete ataques a 
ônibus em várias regiões da capital. Na época, o motivo inicial apontado para a revolta dos internos foi 
o controle feito pela direção com relação à alimentação levada pelos familiares e também o rigor 
empregado com relação à circulação dos apenados pelos pavilhões. Em Alcaçuz, reivindicava-se ainda 
a volta dos internos para o pavilhão 4 de onde haviam sido retirados após a descoberta de um túnel. 
Com o controle da rebelião, 16 internos identificados como líderes foram transferidos para o presídio 
federal de Mossoró. Essa transferência teria sido o motivo para ataques a ônibus, nas ruas de Natal, em 
16 de setembro. Num intervalo de seis horas, foram registradas sete tentativas de incêndio pela polícia. 
Na época, esses ataques foram atribuídos à atuação da facção criminosa PCC, que teria coordenado os 
ataques. Todavia, alguns analista de segurança pública defendem a tese de que não necessariamente 
exista uma célula do PCC no RN, mas de que os bandidos teriam uma rede de conexão muito importante 
e durante os ataques se colocam como PCC, inclusive em pichações, visando à intimidação das pessoas. 
(“ANALISTAS não atribuem ações ao PCC”. Tribuna do Norte, Natal, 18 mar. 2015). 
490CRIMINOSOS incendeiam cinco ônibus e uma viatura. Tribuna do Norte, Natal, 17 mar. 2015. 
491“ORDEM para incêndios saiu de Alcaçuz”. Tribuna do Norte, Natal, 18 mar. 2015. 
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um medo generalizado foram boatos falsos espalhados principalmente pelas redes 

sociais e pelo aplicativo Whatsapp. 

 Esses boatos noticiavam a existência de uma diversidade de crimes: 

assassinatos, arrastões em bares e faculdades, roubos de carros, tiroteios pelas ruas, 

incêndio no shopping, pessoas matando “quem visse pela frente”, distribuição de armas 

entre os bandidos para novos ataques e apreensão de dinamites numa casa nas 

proximidades do presídio de Alcaçuz. Nenhum dos crimes noticiados foi confirmado 

pela polícia, apenas a apreensão na casa que existiu, mas não havia explosivo no local. 

Todos esses boatos espalhados nas redes sociais levaram a Secretaria de Segurança 

(SESED) a emitir um pedido nas redes sociais para que as pessoas não 

compartilhassem informações sobre supostos crimes que não haviam sido confirmados. 

Durante toda a noite do dia 16, o perfil da SESED numa rede social emitiu postagens 

identificando os boatos492. Paralelo a isso, presos divulgavam vídeos expondo 

reivindicações e mostrando a destruição que imperava nas cadeias, o que contribuía 

também para aumentar o medo sentido pela população. A situação ganhou tanto 

destaque que, no dia seguinte aos ataques, diversos jornais, inclusive de âmbito 

nacional, noticiaram o ocorrido. Por exemplo, o jornal Tribuna do Norte estampou em 

sua capa a seguinte manchete: CALAMIDADE – cinco ônibus queimados, cinco 

presídios destruídos, mil boatos e uma cidade em pânico. 

 Realmente foi muito oportuna a manchete escolhida para o jornal, afinal, o Rio 

Grande do Norte vivenciava uma verdadeira situação de calamidade. Em razão desse 

caos instalado, o governo do estado decretou calamidade no sistema prisional. Em 

                                                           
492“ONDA de boatos aterroriza o natalense”. Tribuna do Norte, Natal, 18 mar. 2015. 
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razão disso, o governo passou a garantir o pagamento de diárias operacionais extras 

para reforço no policiamento e custódia dos internos. Além disso, passou a contar com 

o apoio de 200 militares da Força Nacional para reforçar a segurança e com dois 

helicópteros para a patrulha do espaço aéreo493. 

 No dia 18 de março – após uma semana do início – finalmente, as rebeliões 

chegaram ao fim. Isso aconteceu depois da realização de uma reunião entre 

representantes da OAB, dos Direitos Humanos e presos da penitenciária de Alcaçuz, 

intermediada pelo juiz de Execuções Penais Henrique Baltazar. As negociações para 

encerrar as rebeliões contaram ainda com a intermediação de um membro da pastoral 

carcerária da Igreja Católica, que forneceu o número do telefone de um interno que 

estava preso em Alcaçuz. De posse desse número, o juiz Baltazar fez contato com o 

apenado e formou uma comissão com um membro do Ministério Público Estadual 

(MPE), um membro da OAB e um do Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Foi 

formado também um grupo de cinco presos para dialogar com essa comissão494. 

As principais reivindicações dos apenados foram: transformar a revista íntima 

em procedimento menos vexatório, rever os procedimentos de alimentação externa e 

analisar processos para dar acesso à progressão de pena. Segundo Baltazar: “todas 

as coisas são razoáveis. Não houve nenhuma exigência que não pudesse ser 

atendida”495.Ao final da conversa com os internos, a rebelião foi dada como encerrada 

e os ataques a ônibus também. O acordo também previa a retirada pelos internos de 

                                                           
493“GOVERNO do RN decreta calamidade”. Tribuna do Norte, Natal, 17 mar. 2015. 
494“APÓS motins, Alcaçuz terá revista”. Tribuna do Norte, Natal, 18 mar. 2015. 
495Idem. 
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todo o material resultante da destruição de dentro dos pavilhões, além da não 

resistência à entrada da polícia.  

O rastro de destruição deixado pelos dias de rebelião foi grande. 

Aproximadamente mil vagas do sistema prisional foram destruídas: grades e celas 

quebradas, colchões e lençóis queimados. Com isso, os internos passaram a ficar soltos 

dentro dos pavilhões. Não foram registradas fugas, nem mortes. Apenas alguns presos 

e agentes penitenciários ficaram levemente feridos496. É possível relacionar toda essa 

situação de crise à inércia estatal, no que tange à ausência de investimentos no sistema 

prisional do Rio Grande do Norte, que se encontra numa situação calamitosa, devido 

às condições das cadeias – poucas, velhas e deterioradas – e à insuficiência de agentes 

penitenciários. 

 A ocorrência de fugas é também uma constante no cotidiano da Penitenciária 

Estadual de Alcaçuz, tendo havido diversos registros desde sua inauguração, no ano 

de 1998. Para se ter uma ideia, apenas quatro meses após o início do funcionamento, 

houve a primeira fuga497, que serviu para se contrapor à ideia de que a penitenciária 

era de segurança máxima. Logo, ficou provado que a segurança oferecida era mínima. 

No caso da penitenciária de Alcaçuz, em geral, as fugas acontecem através de túneis498, 

                                                           
496 “GOVERNO do RN decreta calamidade”. Tribuna do Norte, Natal, 17 mar. 2015. 
49726/07/1998: quatro meses após inaugurada, a primeira fuga. Otacílio Soares da Costa, considerado 
preso de confiança, sai pela porta da frente para consulta médica e foge. (“ALCAÇUZ: uma história de 
fragilidade e fugas”. Tribuna do Norte, Natal, 14 dez. 2014). 
49817/01/2010: quinze presos do pavilhão 4 fogem usando túnel de 20m de comprimento e 3m de 
profundidade; 05/05/2010: sete presos fogem usando o mesmo túnel da fuga de janeiro; 24/06/2010: 
cinco presos fogem do pavilhão 4 usando a mesma estrutura de túnel de fugas anteriores; 29/09/2011: 
nove presos fogem por túnel também no pavilhão 4; 10/01/2012: mais quatro homes fogem e SEJUC 
assume não dispor de dinheiro para fechar túneis corretamente; 03/12/2012: túnel no pavilhão 1 é 
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já que a penitenciária foi erguida sobre um terreno de dunas, que facilita a escavação. 

As fugas se tornaram ainda mais frequentes a partir das rebeliões de março de 2015499. 

Como os internos quebraram todas as grades das celas500, ficaram com amplo acesso 

ao pavilhão em que estão presos, podendo escavar em qualquer parte. Antes, ficavam 

com o acesso limitado às suas celas e só podiam frequentar as áreas comuns durante 

os banhos de sol.  Outro ponto que facilita a escavação é a ausência de vigilância 

constante no interior dos pavilhões pelos agentes penitenciários, que devido ao baixo 

contingente de profissionais, ficam impossibilitados de entrar diariamente nos pavilhões, 

já que os apenados estão soltos. Essa entrada só é possível se houver apoio da polícia 

militar ou de grupamentos especiais do sistema penitenciário. A existência de guaritas 

desativadas e a falta de iluminação nos arredores da penitenciária contribuem também 

para uma maior ocorrência de fugas. 

Embora o modo mais usado seja o túnel, diversos são os meios de fuga 

utilizados pelos internos, podemos citar também as “terezas501” usadas para escalar o 

                                                           

utilizado por seis internos para fuga. (“ALCAÇUZ: uma história de fragilidade e fugas”. Tribuna do Norte, 
Natal, 14 dez. 2014). 
499Somente no mês de abril de 2015, 67 apenados fugiram utilizando túneis. (“ALCAÇUZ vive rotina de 
fugas”. Tribuna do Norte, Natal, 23abril 2015). Em 2016, esse número continuou crescendo e no mês 
de junho de 2016, haviam sido registradas 35 fugas e 244 fugitivos. (“SEJUC confirma 33 fugas em 
Alcaçuz”. Tribuna do Norte, Natal, 10 jun. 2016). 
500A estrutura do presídio passou por reforma e foi completamente consertada, mas os internos não 
aceitam permanecer trancados. Afirmam que se forem trancados irão quebrar novamente toda a estrutura 
dos pavilhões. 
501Tereza é uma espécie de corda feita pelos apenados com lençóis e pedaços de pano. 
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muro502. Há ainda registro de fugas após os internos serrarem as grades das celas503, 

pulando pelo telhado504, durante saídas para atendimento médico505 e saindo às 

escondidas em carros que adentraram a unidade prisional506. Registram-se também 

histórias inusitadas como a de um preso que tentou fugir se vestindo de mulher507 e 

uma verdadeira fuga cinematográfica, arquitetada pelo famoso bandido do oeste 

potiguar Valdetário Carneiro508, considerado um criminoso de alta periculosidade.  

                                                           
50208/11/1998: Severino Ramos e Isaac Laurentino fogem pulando o muro usando terezas; 28/04/1999: 
onze aproveitam a falta de sentinelas e fogem do pavilhão 2 usando terezas; 14/07/1999: mais oito 
presos fogem do pavilhão 2 usando terezas; 07/05/2004: sete homens fogem pulando o muro da 
unidade; 28/04/2005: três presos fogem fazendo uso de terezas; 30/04/2006: fogem seis presos do 
pavilhão 3 pulando o muro; 26/06/2009: quatro presos se aproveitam da falta de vigilância e fogem com 
uma escada feita de cordas; 08/06/2012: Dois internos fogem com a ajuda das terezas. (“ALCAÇUZ: 
uma história de fragilidade e fugas”. Tribuna do Norte, Natal, 14 dez. 2014). 
50306/07/2002: cinco internos serram grades e fogem do pavilhão 1; 03/08/2006: dois internos fogem 
após serrarem as grades e pular o muro; 17/07/2007: dez presos fogem após serrarem as grades. 
(“ALCAÇUZ: uma história de fragilidade e fugas”. Tribuna do Norte, Natal, 14 dez. 2014).  
50419/12/2008: Valdgley Souza do Nascimento escapa do presídio pelo telhado da administração. 
(“ALCAÇUZ: uma história de fragilidade e fugas”. Tribuna do Norte, Natal, 14 dez. 2014).  
505 26/08/1998: Cláudio Bandeira e Edvaldo Costa de Faria saem escoltados para um posto médico e 
fogem no retorno para a penitenciária. (“ALCAÇUZ: uma história de fragilidade e fugas”. Tribuna do 
Norte, Natal, 14 dez. 2014). 
50604/07/2000: Antônio Carlos Correia, Nildo Alves e Jailson Serra fogem escondidos no carro que 
distribuía leite ao presídio. (“ALCAÇUZ: uma história de fragilidade e fugas”. Tribuna do Norte, Natal, 
14 dez. 2014). 
50713/05/2003: Francisco Canindé Silva tentou fugir vestido de mulher. Usando peruca e salto, só foi 
reconhecido por causa da barba. (“ALCAÇUZ: uma história de fragilidade e fugas”. Tribuna do Norte, 
Natal, 14 dez. 2014). 
508Valdetário era um bandido muito temido, ganhou fama pelos feitos criminosos espetaculosos. 
Comandava assaltos a bancos e homicídios. Para alguns era tido como um herói, devido à opção de 
assaltar somente bancos e porque pregava a proteção aos pequenos produtores sertanejos. Foi morto 
em dezembro de 2003 por uma ação policial e o seu velório na cidade de Caraúbas/RN foi acompanhado 
por uma multidão. (“A HISTÓRIA do Valdetário de ‘carne e osso’”. Tribuna do Norte, Natal, 08 dez. 
2013). 
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Valdetário chegou à penitenciária de Alcaçuz no dia 06 de junho de 2000. Lá 

chegando encontrou dois de seus parceiros de crime: o primo Cimar Carneiro e 

Leodécio Reinaldo Pereira, conhecido como Diamor. A partir daí, passaram a planejar 

a melhor maneira de fugir da prisão. A polícia foi informada sobre a suposta fuga, tendo 

recebido a informação de que o filho de Valdetário seria o suposto executor da ação 

para resgate do pai. Na tentativa de impedir essa fuga, durante várias noites, policiais 

se revezaram fazendo o patrulhamento dos arredores da penitenciária. Passaram-se 

vários dias e nada aconteceu, até que o bando de Valdetário decidiu agir num final de 

semana, quando normalmente há um menor efetivo fazendo a guarda do presídio: 

 

Noite de 4 de novembro de 2000, um sábado, exatamente cinco 
meses após a prisão de Valdetário (...) Duas caminhonetes, uma Ford 
Ranger e uma Chevrolet Silverado, aparecem nas imediações de 
Alcaçuz. Como em um filme hollywoodiano de guerra, armados com 
granadas, metralhadoras e fuzis de uso exclusivo das Forças 
Armadas, o grupo que estava nos carros tomou uma das guaritas do 
presídio. Os homens colocam duas escadas com mais de dez metros 
nos muros da cadeia. Por elas passam Val, Cimar e Diamor. Eles 
sobem nas caminhonetes, que desaparecem velozmente pelas 
estradas de barro que dão acesso ao presídio. Outros 27 presos 
aproveitam a ação e também ganham a liberdade. Desses, dez foram 
recapturados e outros seis morreram logo após escaparem da unidade 
prisional509. 

 

                                                           
509BARBOSA, Rafael; NASCIMENTO, Paulo. Valdetário Carneiro: a essência da bala. Natal: Editora 
Tribo, 2013, p. 82-83. 
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Portanto, através das matérias jornalísticas citadas, pode-se constatar a grande 

ocorrência de fugas na Penitenciária de Alcaçuz, principalmente, nos últimos dois anos. 

Várias são as maneiras utilizadas pelos internos para burlar a vigilância e conseguir 

atingir a tão desejada liberdade. Muitas das tentativas são frustradas pelos agentes 

penitenciários e policiais, que diariamente se esforçam no sentido de fazer uma patrulha 

efetiva do presídio. Assim, acabam descobrindo túneis, desarticulando planos de fuga 

e recapturando fugitivos. Para alguns dos internos, a opção pela fuga acaba se 

mostrando traiçoeira, pois na busca pela liberdade acabam encontrando a morte, seja 

em razão de confrontos com a polícia ou pela própria natureza do meio escolhido para 

a fuga, que é o caso da morte por soterramento. 

Conforme apresentado, a penitenciária de Alcaçuz, nos últimos anos, tem 

vivenciado uma situação de grave crise, iniciada por uma rebelião no ano de 2015, que 

alcançou grandes proporções e foi capaz de alterar a ordem e as rotinas prisionais. Ao 

se refletir sobre os motivos que levaram esses internos a se rebelar, esbarramos em 

problemas históricos510, que nos permitem concluir que esse colapso vivenciado na 

penitenciária é iminente há muito tempo. Conforme verificamos, há bastante tempo o 

presídio sofre com problemas estruturais, que foram se agravando devido à ausência 

de investimentos por parte do poder público. Soma-se a isso a grande carência de 

servidores. Assim, constatamos um completo descaso dos governantes para com os 

                                                           
510Através da análise dos relatórios de presidente da província do Rio Grande do Norte (1835-1873) e 
com apoio em algumas obras bibliográficas, constatou-se que desde muito tempo o sistema penitenciário 
sofre com problemas, podendo inclusive se afirmar que esse é um sistema que já nasceu eivado de 
vícios e contaminado por uma série de defeitos, por exemplo, condições estruturais muito precárias das 
cadeias e superlotação. 
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apenados e o atendimento de suas necessidades básicas. Essa situação acaba 

afetando também agentes e visitantes, que sofrem igualmente as consequências. 

Diante de uma situação caótica instalada, em que possuem os direitos violados, 

os apenados acabam organizando movimentos de contestação, conforme eles mesmos 

justificam nas correspondências trocadas com a direção em momentos de crise. E os 

resultados disso são graves: destruição da estrutura física da penitenciária, pessoas 

feridas, fugas e até mortes. Destacamos, portanto, a urgente necessidade de 

fornecimento de um tratamento mais humano a esses homens.  
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A REPRESENTAÇÃO DA CIDADE DE NATAL POR MEIO DO DISCURSO: UM 
ESTUDO SOBRE O DESEJO DE PRATICAR O BAIRRO DA RIBEIRA NO 
SÉCULO XXI 

Anna Gabriella de Souza Cordeiro 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de degradação dos centros urbanos é um fenômeno comum a várias 

cidades do Brasil e do mundo. Destarte, o estudo desse fenômeno tem despertado a 

curiosidade de muitos estudiosos e se configurado como uma temática atual, já que 

vários problemas ainda permanecem nesses espaços. Os centros urbanos são ícones 

que contam a história das cidades, por esse motivo, além do seu valor econômico 

enquanto solo urbano, eles também são detentores de um caráter simbólico/histórico. 

Então, a conservação desses espaços, tende a ser de suma importância para a 

manutenção da memória urbana.   

Por ser resultante das práticas humanas, a cidade é imbuída de signos, para 

Barthes, é “uma inscrição do homem no espaço” 511. Ao praticar esses espaços, a 

sociedade se apropria de um sistema topográfico e do mesmo modo o realiza, fazendo 

com que a cidade fale metaforicamente através das ruas, edifícios, monumentos e 

estabelecimentos. Na tessitura da narrativa histórica, os remanescentes materializados 

através das edificações, marcaram as cidades com as características de cada época e 

de cada grupo social. Esta narrativa se dá devido ao olhar e à abordagem que garante 

significado a esses espaços. Portanto, a conservação das várias cidades existentes no 

                                                           
511 BARTHES, Roland (1985). A aventura semiológica. Lisboa: Edições 70, p. 182. 
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contexto de uma única urbe é fundamental para a valorização da memória e da 

identidade, fomentando a sensação de pertencimento aos citadinos.  

Em pesquisa anterior512, foi desenvolvida uma discussão a cerca das dinâmicas 

urbanas que culminaram na degradação física e social do bairro da Ribeira, localizado 

na cidade do Natal – RN. Para melhor compreensão do fenômeno, a trajetória do 

espaço foi dividida em três etapas que compreendem: de 1920 a 1930 a modernização 

do espaço; de 1930 a 1950 o período de transição e de 1950 a 1960 a cristalização 

do processo de decadência. 

 Assim sendo, o bairro da Ribeira passou por diversas rupturas e, em decorrência 

destas, as funções desse espaço se transformaram para sempre, fazendo com que ele 

deixasse de existir como centro comercial, econômico e social da capital potiguar. Hoje, 

apesar de ser considerado um espaço decadente, tanto no sentido econômico quanto 

no social, ele continua a existir no contexto urbano e histórico da Cidade de Natal. 

Tendo a cidade como objeto de percepção de seus habitantes, aborda-se o 

desejo513 como indutor das práticas urbanas514 e a representação social515 como 

indutora do desejo. Portanto, para realizar um estudo sobre a representação da cidade 

é necessário entender a interação da sociedade que a compõe, que é tão importante 

                                                           
512 CORDEIRO, Anna Gabriella de S (2012). O BAIRRO DA RIBEIRA COMO UM PALIMPSESTO: 
dinâmicas urbanas na Cidade de Natal (1920-1960). Sob a orientação do Prof. Dr. Haroldo Loguercio 
Carvalho. Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Programa de Pós-graduação em 
História e Espaços – PPGH. Natal. 
513 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix (2004).  O Anti-Édipo: Capitalismo e Esquizofrenia 1.  Lisboa: 
Assírio e Alvin. 
514 CERTEAU, Michel de (2003).  A invenção do cotidiano I. Artes de fazer.  Petrópolis: Ed. Vozes. 
515 CHARTIER, Roger (2002). História Cultural – Entre práticas e representações. Lisboa: Difel. 
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quanto o ambiente construído. Nesse sentido, o discurso pode auferir diversas 

percepções e apropriações, sejam positivas ou negativas, da cidade em suas várias 

nuances.  

Destarte, objetiva-se analisar o discurso que aborda o bairro da Ribeira, 

localizado na cidade de Natal-RN, produzido no século XXI pela mídia impressa 

potiguar, o que caracteriza este artigo como uma abordagem da história cultural do 

tempo presente516.  A imprensa é representada aqui pelos jornais: Tribuna do Norte, 

Diário de Natal e Novo Jornal, com o intuito de verificar se a representação do bairro 

contida nos textos afeta o desejo de praticar o espaço. Pretende-se ainda investigar o 

discurso sobre a Ribeira com o intuito de verificar se ele enquadra o bairro na percepção 

dos lugares malditos, fornecida por Pesavento517. A representação do bairro, neste 

caso, a difundida pela mídia impressa, pode explicar a falta de desejo referente às 

práticas urbanas, bem como o fracasso das tentativas de revitalização do bairro da 

Ribeira. 

 

UM POUCO DO BAIRRO DA RIBEIRA 

Em decorrência das várias dinâmicas urbanas processadas na cidade do Natal, 

foi observado que o bairro da Ribeira perdeu suas funções sociais e econômicas, 

                                                           
516 CHARTIER, Roger. A visão do historiador modernista. In: AMADO, Janaina e FERREIRA, Marieta de 
Moraes. (orgs.). Usos e Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 215-218. 
517 PESAVENTO, Sandra Jatahy (1999). Lugares Malditos: a cidade do “outro” no sul brasileiro (Porto 
Alegre, passagem do século XIX ao século XX).  Revista Brasileira de História.  São Paulo, 
ANPUH/Humanitas Publicações, v. 19, n. 37. 
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deixando de existir como o prestigiado centro urbano do início do século XX. O que 

culminou nos processos de segregação social e degradação do ambiente construído. 

Este processo se deu, de acordo com Barthes, devido à existência de “um conflito 

permanente entre as necessidades funcionais exigidas pela vida moderna, a ocupação 

obsoleta dos espaços e a carga semântica que lhe é comunicada pela história” 518. 

Desta forma, tem início a crise espacial entre as esferas do significante e da razão.  

Por sua antiguidade, o bairro possui edificações de vários estilos arquitetônicos, 

que remontam épocas distintas, contendo edificações coloniais, ecléticas e 

protomodernistas. Essas construções atuam como marcos urbanos, uma vez que 

apresentam características arquitetônicas que marcaram a história potiguar, destacando 

também os importantes usos que outrora foram atribuídos a estes espaços.  

Na obra “O corpo e a alma da cidade: Natal entre 1900 e 1930”, os historiadores 

Raimundo Arrais, Alenuska Andrade e Márcia Marinho - discorrem sobre o processo 

de modernização da capital potiguar, bem como enaltecem o desejo da elite local em 

dotar o espaço com os referenciais do progresso então em voga. Nesse momento 

histórico, o bairro da Ribeira foi um dos principais, senão, o principal beneficiado pela 

onda de modernização da cidade. Entretanto, a respeito da continuidade histórica dos 

espaços edificados pelo desejo de modernidade, os autores afirmam que “Muitas dessas 

formas, testemunhas dos desejos das elites locais de eternizar-se, chegaram até nós 

                                                           
518  BARTHES, 1985, p. 183. 
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amareladas, danificadas pelo tempo, fragmentadas, corroídas” 519. O que indica a 

fragilidade dos desejos e das práticas sociais no âmbito das conformações urbanas.  

A partir de então, propõe-se aqui um estudo da Representação do bairro da 

Ribeira, no momento atual, bem como sua influência na conservação (ou não) deste 

espaço, testemunha do passado. Por sua história, apesar do estado de ruínas em que 

se encontra, o bairro participa do conjunto de representações que formam a imagem de 

cidade do Natal.  

No bairro da Ribeira foram realizados, ou, simplesmente pensados520, diversos 

planos que propenderam reverter os processos de segregação social e de degradação 

do espaço. Essas iniciativas visam adaptar os edifícios e logradouros aos novos usos, 

para assim, tentar revalorizar o solo urbano. O que corresponde a indícios do desejo 

coletivo de conservar a arquitetura do passado, como também de trazer o antigo centro 

de volta à vida.  

A primeira tentativa de requalificação do bairro ocorreu ainda em 1963. Djalma 

Maranhão, então prefeito da cidade de Natal, decide construir um terminal rodoviário no 

bairro, na tentativa de incentivar os fluxos sociais. Contudo, nas palavras do 

memorialista José Alexandre Garcia, “Nem a nova Estação Rodoviária de Passageiros 

que o grande prefeito Djalma Maranhão construíra para revitalizar a Ribeira, salvou o 

                                                           
519 ARRAIS, Raimundo; ANDRADE, Alenuska; MARINHO, Márcia (2008). O corpo e a alma da cidade: 
Natal entre 1900 e 1930. Natal: EDUFRN, p. 181. 
520 Mesmo antes de o bairro ser formalmente tombado pelo IPHAN-RN em 2014. 
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bairro da sua caminhada para o ostracismo” 521. Em 1985, o Prefeito Marcos Formiga, 

restaurou a Praça Augusto Severo.  

Seguindo a tendência nacional de revitalização dos centros históricos, o Prefeito 

Aldo Tinoco Filho, apoiado pela EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo), pelo 

Ministério da Cultura e pela iniciativa privada, na tentativa de implantar em 1994 um 

projeto de revitalização da Ribeira. No entanto, este não fora realizado na íntegra, tão-

só algumas fachadas da Rua Chile foram reformadas.  Em 2007, o prefeito Carlos 

Eduardo Alves sancionou a Lei Complementar nº 00079/07, a referida Lei pretende 

“incentivar a recuperação e preservação do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico 

e ambiental urbano”, foram concedidos também benefícios fiscais para fomentar os 

investimentos no bairro.   

A Ribeira também está incluída no plano de ação do IPHAN-NATAL/RN, este 

realizou no ano de 2009, diversas oficinas participativas. Este plano abarca: o fomento 

cultural; o turismo; infraestrutura; o uso habitacional. Outro projeto, que visa incentivar 

o uso habitacional no bairro da Ribeira, é o ReHabitar, realizado pela SEMURB 

(Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo) em parceria com a Caixa 

Econômica Federal e com o Governo Francês.  Nas diretrizes desse projeto fica claro 

que: 

Atualmente, o Sítio Histórico de Natal apresenta uma tendência ao 
declínio de suas estruturas sociais, econômicas, culturais, ambiente 
construído e outras. Os inúmeros imóveis desocupados ou 
subutilizados presumem um desequilíbrio urbano e, assim, a 

                                                           
521 GARCIA, José Alexandre (1989).  Acontecências e tipos da Confeitaria Delícia.  Natal: Clima, p. 45. 
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necessidade de elaboração de políticas de combate a esse 
desequilíbrio, considerando a reutilização de tais imóveis priorizando 
o uso habitacional522. 

As ações acima relacionadas têm como objetivo comum tentar amenizar o 

desequilíbrio urbano que acometeu o bairro da Ribeira. Contudo, nenhuma dessas 

ações apresentou resultados significativos ou duradouros.  

No bairro da Ribeira ainda persistem problemas comuns das áreas centrais 

degradadas, tais como: insegurança; perda da função residencial; segregação social; 

subutilização ou abandono da infraestrutura construída; deterioração de edifícios de 

valor histórico; dentre outros. 

 

A REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA E O DESEJO DE PRATICAR O ESPAÇO 

URBANO 

Esta pesquisa insere-se no contexto da história cultural, uma vez que busca 

identificar a construção de uma determinada realidade social, neste caso, a realidade 

que envolve o bairro da Ribeira no século XXI. Como, também, participa da História do 

Tempo Presente. Ao refletir sobre a importância desta temática, em sua Visão do 

historiador modernista, Roger Chartier diz que “[...] a história do tempo presente, em 

seus momentos culminantes, propicia uma reflexão essencial sobre as modalidades e 

os mecanismos de incorporação do social pelos indivíduos que têm uma mesma 

                                                           
522 PROJETO REHABITAR (2007). Natal: SEMURB - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo, p. 12. 
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formação ou configuração social” 523. Para tanto, o autor destaca que, nesta modalidade 

de pesquisa histórica, a relação do pesquisador com o seu objeto é diferenciada, o que 

se deve ao fato dele está inserido na dimensão significante que pretende estudar. O 

que o torna capaz de superar a descontinuidade temporal enfrentada pelos demais 

historiadores.  

A partir daí, procurar-se-á depreender a complexidade imbricada nas 

representações que consolidam o bairro da Ribeira como espaço segregado 

socialmente e degradado fisicamente. Será então elaborada uma, das possíveis leituras 

da representação social do bairro, em consonância com o pensamento do historiador 

Roger Chartier524. Para o autor as representações compreendem a percepção do social 

através das continuidades e cristalizações presentes na sociedade. Para pesquisar uma 

representação faz-se necessário entender que os discursos produzidos socialmente, 

em um determinado momento, revelam em suas nuances as estratégias e as práticas 

que legitimam ou justificam as relações sociais nela estabelecidas. Ao situar as 

representações sociais deste modo, Chartier entende a representação como único 

instrumento teórico-metodológico com a capacidade de revelar a internalização 

simbólica das relações de poder e dominação no âmbito social. 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 
tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas 

                                                           
523 CHARTIER, Roger (2006). A visão do historiador modernista. In: AMADO, Janaina e FERREIRA, 
Marieta de Moraes. (orgs.). Usos e Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV. p. 215-218 
- p. 217. 
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menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para 
os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas525. 

 

Nesse sentido, conforme expresso por Chartier, o discurso reflete as práticas e 

sua apropriação remete à forma como o texto é interpretado socialmente, a apropriação 

de um determinado discurso incide diretamente na representação do que ele trata.  

Assim, a partir da análise dos discursos produzidos pela imprensa potiguar sobre o 

bairro da Ribeira, aqui representada pelos jornais: Tribuna do Norte, Diário de Natal e 

Novo Jornal, será empreendida uma reflexão sobre a maneira com a qual este espaço 

é representado no contexto da sociedade natalense. Bem como o modo com o qual a 

apropriação destes discursos reflete no desejo de praticar o bairro e na forma que ele 

é percebido.  

Na leitura da tessitura urbana é relevante entender que, segundo Lefebvre, “A 

estrutura social está presente na cidade, é aí que ela se torna sensível, é ai que significa 

uma ordem. Inversamente, a cidade é um pedaço do conjunto social; revela porque as 

contém e as incorpora na matéria sensível, as instituições, as ideologias” 526. De modo 

que nas relações multifacetadas presentes no urbano, o fator simbólico é construtor do 

todo e é incorporado nas práticas estruturantes da forma e da função.  

De acordo Certeau “[...] o espaço é um lugar praticado. Assim a rua 

geometricamente definida por um urbanismo é transformada em espaço pelos 

                                                           
525 Idem, p. 17 -18. 
526 LEFEBVRE, Henry (2001). O direito à cidade. São Paulo: Centauro, p. 60. 
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pedestres” 527. Desta maneira a estrutura física do espaço urbano nada mais é que a 

materialização das práticas individuais e ao mesmo tempo coletivas. É relevante 

entender que existe na cidade duas modalidades de prática, sendo: um modo coletivo 

de gestão dos espaços e um modo individual de reapropriação dos mesmos. Por 

conseguinte, as iniciativas de intervenção espacial refletem os procedimentos sociais 

(coletivos e individuais) que as organizam. 

Sobre a importância das práticas espaciais, basta-se lembrar dos imóveis da 

Ribeira, que em um momento anterior foram muito valorizados, e, com o passar do 

tempo foram sublocados, o que favoreceu a ocupação destes por habitantes das classes 

sociais de menor poder aquisitivo. Este novo perfil de habitantes, impossibilitados de 

manter esses espaços, acabaram abandonando-os.  A pesquisa dos Arquitetos 

TINOCO; BENTES SOBRINHA; TRIGUEIRO, revela que atualmente “Foram 

identificados 175 imóveis (edificações/lotes) que se encontravam vazios ou 

parcialmente vazios, alguns apresentando aspectos formais que remetem a épocas 

passadas, contribuindo para reforçar a identidade do lugar” 528. Certeau529 esclarece 

que as cidades se deterioram ao mesmo tempo em que os procedimentos responsáveis 

pela sua organização tornam-se obsoletos. O que nos deixa uma herança de ruínas.  

Para realização de intervenções eficazes no espaço da cidade é necessário que 

haja o desejo social de praticar o espaço. Para Deleuze e Guattari, o desejo é o 

                                                           
527 CERTEAU, 2003, p. 202. 
528 TINOCO, Marcelo B. M.; BENTES SOBRINHA, Maria Dulce P.; TRIGUEIRO, Edja B. F. 
(Organizadores) (2008) Ribeira: Plano de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais.  Natal: EDUFRN, p. 
153. 
529 CERTEAU, 2003. 
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responsável pela realização de todo e qualquer feito humano, uma vez que “Se o desejo 

produz, produz real. Se o desejo é produtor, só o pode ser a realidade e da realidade. 

O desejo é esse conjunto de sínteses passivas que maquinam os objetos parciais, os 

fluxos e os corpos, e que funcionam como unidades de produção” 530. De modo que, 

para os autores, o território é resultante do fluxo de agenciamentos relativos ao socius, 

é a partir do desejo que se iniciam as práticas e no caso desta pesquisa, as práticas 

urbanas.  

O desejo, ou melhor, a falta dele, será considerado como o principal responsável 

pelo atual estado de abandono do bairro histórico de Natal. Entende-se ainda que a 

falta do desejo de praticar o espaço é resultante da representação socialmente difundida 

do bairro da Ribeira no imaginário natalense. A partir deste processo, o desejo se liga 

a cidade, construindo-a e desconstruindo-a, evidenciando assim as duas faces de um 

mesmo processo coletivo e inconsciente, do qual todos os citadinos fazem parte.  

A cidade é representação, é objeto de percepção de seus habitantes. Ao abordar 

o desejo como indutor das práticas urbanas, observa-se, por antecipação, que a 

representação é indutora do desejo. Portanto, os elementos móveis da cidade, ou seja, 

a sociedade que a compõe e suas práticas são tão importantes quanto o ambiente 

construído. Então, a representação da cidade, ou no caso desta pesquisa, de uma parte 

dela, está repleta de memórias e significações. Para Lynch, “A criação da imagem 

ambiental é um progresso duplo entre observador e observado. Aquilo que se vê é 

baseado na forma exterior, mas a forma como isso se interpreta e organiza e como se 
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dirige a atenção afeta, por sua vez, o que é visto” 531. Como um dos primeiros 

estudiosos da semântica urbana, o autor concebe a cidade estritamente como uma 

consciência perceptível, isto é, identificar a imagem que se forma a partir dos leitores 

da cidade, da forma como esta é representada e apropriada.  

Nesta relação multifacetada entre a imagem que se tem de um determinado 

espaço e sua elaboração por parte da sociedade se dá, de acordo com Barthes532, 

através da produção do discurso que atribui sentido e, por conseguinte, constitui o signo 

no imaginário urbano. Metaforicamente a cidade é o próprio discurso, discurso sujeito 

a inúmeras percepções e leituras. Portanto, mesmo as ruinas abandonadas dos antigos 

colégios, casarões e comércios, atuam na representação simbólica da cidade do Natal 

no tempo presente. Ao pesquisar a consolidação da ideia de Patrimônio na Inglaterra 

do século XIX, a historiadora Cristina Meneguello esclarece que: 

A ruína é, em si, um modo de conhecer o passado. A percepção 
das relíquias, aparentemente, é tornada mais simples pela clara 
diferença entre as ruínas e o mundo atual, entre seus materiais 
e modos de representação tão diversos e tão ambicionados 
pelos atuais. As ruínas habitam simultaneamente dois tempos, 
o ocorrido e o presente533.  

 

                                                           
531 LYNCH, Kevin (1997). A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, p. 144. 
532 BARTHES, 1985. 
533 MENEGUELLO, Cristina (2000). Da ruína ao edifício: Neogótico, reinterpretação e preservação do 
passado na Inglaterra vitoriana. Tese de Doutorado sob a orientação do Prof. Dr. Edgar Salvadori De 
Decca. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, p. 
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Destarte, as ruínas do bairro da Ribeira participam da representação da 

sociedade contemporânea, o que as torna parte indissociável da cidade em sua 

continuidade histórica. Esses remanescentes do passado transmitem suas histórias 

através da sua materialidade, bem como das percepções desta materialidade 

produzidas pela sociedade, a exemplo dos discursos que os circundam de fatos e 

acontecimentos que marcaram/marcam efetivamente o meio ambiente físico e simbólico 

da cidade. Entretanto, entender que estas formas do passado continuam a fazer parte 

das relações humanas no tempo presente é de suma importância para a realização 

desta pesquisa que tematiza a representação da cidade do passado na cidade 

contemporânea, em busca de compreender a falta de desejo no que tange a 

revitalização do centro histórico.  

Torna-se imperativo perceber que o Patrimônio não é apenas um simples fator 

ambiental ou estético, mas perceber que a história e a cidade participam de um mesmo 

tempo, contínuo, onde poderosas forças atuam através das dinâmicas sociais que 

transmutam as nossas cidades em palimpsestos. Conforme Meneguello “Apenas o 

exercício do passado reconhecido como construção pode, efetivamente, levar a uma 

definição complexa de patrimônio e devolver à história e ao trabalho com o passado a 

força motriz que ele não deixou de ter” 534. Mormente, buscar-se-á empreender a 

representação do velho bairro da Ribeira, a partir do estudo dos discursos que o 

abordam no século XXI. Com o entendimento de que estas fontes foram produzidas a 
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partir de um desejo, seja ele provocado pela inquietude gerada com desequilíbrio urbano 

ou pelo sentimento de perda de um passado que ficou para trás. 

 

A CIDADE ESCRITA: A ANÁLISE DO DISCURSO 

Essa cidade que não se elimina da cabeça é como uma armadura ou 
um retículo em cujos espaços cada um pode colocar as coisas que 
deseja recordar: nomes de homens ilustres, virtudes, números, 
classificações vegetais e minerais, datas de batalhas, constelações, 
partes do discurso535.  

 

As palavras de Calvino levam à reflexão sobre o papel do discurso contido na 

cidade por meio do desejo de recordar. Assim, o estudo da representação de um tecido 

urbano depende da forma como este é descrito, para tanto, as fontes jornalísticas são 

importantes para a compreensão do espaço através do discurso produzido sobre ele. 

Para Chartier “A problemática do mundo como representação, moldado através das 

series de discursos que o apreendem e o estruturam, conduz obrigatoriamente a uma 

reflexão sobre o modo como uma figuração desse tipo pode ser apropriada pelos leitores 

dos textos que dão a ver e a pensar o real” 536. Para o autor o discurso é historicamente 

produtor de sentido e construtor de significação, sua apropriação pode fazer o leitor 

reconfigurar a própria experiência, revelando assim a influência do discurso na 

conformação simbólica também dos espaços. 

No ponto de articulação entre o mundo do texto e o mundo do sujeito 
coloca-se necessariamente uma teoria da leitura capaz de 
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compreender a apropriação dos discursos, isto é, a maneira como 
estes afetam o leitor e o conduzem a uma nova norma de 
compreensão de si próprio e do mundo537. 

 

 No entanto, a apropriação do discurso não se dá de modo passivo, mas sim, é 

considerada a forma que este atua na construção das representações do real, no caso 

desta pesquisa, do bairro da Ribeira no século XXI. Bourdieu538 entende que o valor do 

discurso depende da capacidade de difusão do emissor, classificando a enunciação a 

partir da capacidade de produção e da capacidade de apropriação e apreciação. Deste 

modo, não apenas é capaz de dar sentido ao real, como também, através da 

apropriação, pode transformar o sentido anterior revelando a mutabilidade dos espaços 

em seu processo de construção social.  

O discurso pode auferir diversas representações da cidade que, por sua vez, 

compreendem a percepção simbólica. Ao aliar o discurso à representação do espaço 

urbano, Argan entende que a cidade atua “Como representação e comunicação visual 

de conteúdos histórico-ideológicos, a cidade também é discurso, oratória, retórica” 539. 

Destarte, o discurso participa da percepção do espaço enquanto representação da 

visualidade e da percepção do meio. No caso do bairro da Ribeira é perceptível que, 

no âmbito jornalístico atual, existe uma dicotomia em sua abordagem. Onde a euforia 

do redescobrimento histórico se confunde com o desanimo causado pela 

irreversibilidade do quadro de abandono em que se encontra o espaço. No trecho: 
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A cultura corre mais rápido na Ribeira. Se o capital das imobiliárias 
constrói arranha-céus em terrenos históricos da cidade, alguns bares, 
pubs e centros culturais revitalizam o bairro reconstruindo o gosto pela 
boa música e história da chamada Ribeira Velha de Guerra. Velha, 
cansada da Guerra que chacoalhou a cidade e transformou o bairro 
em quartin de pracinhas americanos sedentos pelas putas da cidade. 
Os bordeis glamourosos viraram ruínas, lojas, oficinas. As paredes 
emboloradas envelhecem junto aos cupins que devoram a história de 
velhos casarios abandonados. Na contramão das intempéries do 
tempo e do poder público, empreendedores idealistas reconstroem o 
bairro540. 

Na citação acima, é clara a euforia em relação aos avanços, ou as iniciativas 

que se pretendem no espaço. Apesar de identificar alguns, dos graves problemas no 

sítio urbano, o olhar sobre o espaço é otimista. Trata da busca pela inovação urbana, 

sob o prisma da cultura e da boemia. Trata-se também da presença cada vez mais 

constante das novas construções em detrimento da ruína de alguns prédios históricos. 

O próprio título da matéria é bem sugestivo: “Ribeira retoma o caminho da ascensão”. 

Entretanto, no mesmo ano, passados apenas aproximadamente sete meses, no mesmo 

jornal, lia-se:  

"Ribeira viva, nossa Ribeira!", dizia o jingle publicitário da prefeitura do 
Natal em 2008. Era o anúncio da reforma da Praça Augusto Severo, 
coração cultural da capital. Três anos (e uma nova gestão) depois, a 
Ribeira parece estar morrendo. Não a força de suas manifestações 
culturais, mas sim no quesito cuidado com o patrimônio público e 
visual. Sobram vírgulas para descrever a quantidade de problemas 
que a reportagem do Diário de Natal encontrou ao dar uma volta no 
local541. 
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Neste segundo trecho, evidenciam-se os problemas do espaço, bem como a 

descontinuidade das iniciativas públicas e privadas voltadas para a conservação do 

bairro. Neste artigo, cuja denominação “A velha Ribeira a Deus dará” demonstra o 

conteúdo pessimista em relação ao bairro. Esta realidade igualmente foi exposta pelo 

jornalista Carlos Magno Araújo, do Novo Jornal, quando afirmou que:  

O maior clichê cultural e imobiliário de Natal é a revitalização da 
Ribeira. Quem conhece, sonha em ver aquela enorme quantidade de 
prédios reformada para dar vida à região. Natal talvez seja a capital 
do Nordeste que menos sabe lidar com a riqueza histórica de que 
dispõe542. 

 

É aparente que, em decorrência dos vários projetos não consolidados, a 

revitalização da Ribeira torna-se, a cada dia, mais desacreditada e menos desejada. A 

situação atual dos edifícios de valor patrimonial é descrita no jornal Tribuna do Norte, 

nas palavras do repórter Anderson Santos:  

São diversos os prédios antigos da Ribeira, mas muitos estão 
abandonados e desabando pela ação do tempo. Alguns servem de 
moradia para sem tetos e usuários de drogas. Na esquina da travessa 
Venezuela com a rua Chile, metade da estrutura de uma grande prédio 
antigo veio abaixo. Um desabamento que levou uma parte da história 
da cidade. Muitos outros prédios seguem no mesmo caminho por falta 
de conservação.  Em várias ruas, o que se vê são fachadas de 
diversos prédios   antigos deterioradas, representando um risco de 
desabamento, como ocorre na rua Dr. Barata543.  
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A importância histórica do bairro e a necessidade da sua conservação é uma 

constante nos discursos a cerca do tema, contudo, estes possuem mais um caráter de 

denúncia do abandono em que se encontra o sítio histórico. O discurso difundido pela 

mídia potiguar atua na consolidação da imagem negativa do referido espaço no 

imaginário urbano. “Contudo, a cidade é o resultado de uma obra mais ampla: ela é o 

produto dos gestos, de escritas, de sonhos e das imagens que seus moradores 

produzem no dia a dia das paixões...” 544. 

OS LUGARES MALDITOS E A FALTA DE DESEJO EM PRATICÁLOS 

A análise das fontes jornalísticas incita uma reflexão sobre a fragilidade do 

desejo e as dificuldades referentes à conservação do Patrimônio Histórico natalense 

(enquanto representação), bem como a dicotomia existente em relação à imagem do 

bairro. Porém, nos discursos selecionados, os problemas existentes no bairro foram 

abordados, o que incentiva uma discursão acerca do modo que é visto o bairro da 

Ribeira pelo sujeito coletivo que compõe a cidade do Natal. Para Pesavento: 

Tais registros de linguagem são, por vezes, portadores de uma 
significação depreciativa explícita, denunciando a discriminação de 
forma extremamente clara. Por vezes, a palavra acusa uma oposição 
de sentidos, que se revela irônica e mordaz, ou ainda opera por um 
jogo de transferência de vocabulários de uma situação em que o 
conteúdo do estigma se associa a um nome e passa a circular no 
vocabulário urbano, numa persistência do estigma mesmo após a 
eliminação dos usos e/ou atores que emprestaram a designação 
pejorativa àqueles espaços545. 

 

                                                           
544 ARRAIS; ANDRADE E MARINHO, 2008, P. 65. 
545 PESAVENTO, 1999, p. 196. 



 

 
542 

 

Na percepção dos lugares malditos é possível entender a carga simbólica 

imbricada no processo indutor das práticas sociais. Para a autora o estigma presente 

nos discursos e materializado no espaço urbano está enraizado no contexto simbólico 

da cidade, o que dificulta a reconfiguração não apenas física como, também, ideológica. 

Este estigma gera uma imagem negativa que influencia, concomitantemente, nas 

práticas sociais nele “não” realizadas. O discurso é formador da representação, por 

conseguinte, a representação influencia no desejo de praticar o espaço. O discurso se 

difunde e se legitima devido à incorporação da percepção social no contexto urbano de 

um determinado ponto da cidade, auferindo-lhe sentido. 

 A partir da análise dos discursos presentes no Diário de Natal, no Novo Jornal 

e na Tribuna do Norte, buscou-se estudar a representação do bairro da Ribeira no 

século XXI e compreender como esta representação relaciona-se com a falta de desejo, 

por parte da sociedade, em praticar o espaço que outrora foi valorizado. É importante 

ressaltar que os trechos estudados são apenas exemplos, como estes, existem outros 

similares na abordagem do tema, que são abundantes em toda a mídia potiguar. O que 

gera a cristalização desta estigmatização do bairro da Ribeira no contexto urbano 

natalense.  

 Mediante os fatos, com relação à presença da cidade do passado que 

permanece na cidade contemporânea, Argan argumenta que “Cada coisa, por sua 

evidência palmar e por sua antiguidade, por ser, ao mesmo tempo, ao real e algo que 

não existe, adquire um peso quase intolerável” 546. Este peso citado pelo autor é 
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perceptível através da imagem da cidade. Afinal, a capital potiguar é uma cidade com 

mais de 400 anos, contudo, em seu espaço urbano, poucas são as construções 

remanescentes do passado.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A CIDADE SEMPRE NOVA 

Este artigo insere-se na delimitação dos fenômenos que contribuem para a falta 

de desejo no que tange à conservação do Patrimônio Histórico enquanto representação 

da cidade do Natal. A partir da análise dos discursos, vislumbrou-se identificar de que 

modo o bairro da Ribeira é mencionado nas fontes produzidas pela consciência coletiva 

da capital potiguar. Para Pesavento “Na maior parte das vezes, estas palavras da 

cotidianeidade, que nos chegam pelos jornais, crônicas, romances e memórias, são 

endossadas pelos documentos oficiais da municipalidade, após a constatação do seu 

uso pelos moradores” 547. Nesse sentido, a difusão do discurso relaciona-se 

diretamente com a Representação da cidade, considerando-se não apenas a cidade 

como uma coisa em si, mas, o modo como a sociedade percebe e se apropria dos 

espaços.  

Nos discursos abordados foi observado que o bairro da Ribeira aparece como 

espaço marginalizado, abandonado e degradado, apesar do reconhecimento de seu 

valor histórico ser uma constante. Estes textos atribuem uma percepção negativa ao 

bairro da Ribeira e, por conseguinte, contribuem para a estigmatização do espaço, 

apesar do seu caráter de denúncia do descaso e de defesa da história urbana. Enfim, 

a representação negativa interfere no desejo social de praticar o bairro, mas, é 
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importante deixar claro que o discurso não vem a ser o causador do abandono da 

Ribeira, este foi um processo complexo e de longa duração. O discurso analisado é 

considerado aqui como um dos fatores construtivos da representação social do bairro 

da Ribeira e, como tal, atua na percepção social, como também nas práticas espaciais 

de maneira coadjuvante. 

 Em 1949, o historiador oficial da cidade do Natal, Câmara Cascudo, ao escrever 

a crônica “Natal, cidade sempre nova”, afirmou que a cidade não teve compromisso 

com a conservação da sua arquitetura ao longo da história. Deste modo, Cascudo 

ressalta que “Cada século fazia uma cidade nova. Atualmente não existe em toda a 

cidade uma só casa que date do século XVIII. Todas são posteriores a 1800. 

Excetuam-se as Igrejas, naturalmente…” (Diário de Natal, 10 de junho de 1949). No 

continuum do desenvolvimento de Natal, as rupturas relacionadas à forma urbana foram 

vorazes, no mesmo texto, Cascudo exalta a consequência deste processo afirmando 

que: “A curiosidade maior é que a cidade sem problemas grandes foi alijando também 

suas belezas, afastando-as dos olhos dos natalenses atuais” 548.  

 Neste ambiente, predisposto historicamente às rupturas, até o “moderno” bairro 

da Ribeira, marco do início do recém passado século XX, sofreu e tem sofrido as 

consequências deste modo natalense de construir e desconstruir a cidade. Negando, 

as futuras gerações, o que Lefebvre549 chamará de “direito à cidade”. O direito à cidade 

não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de regresso às cidades 

tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada. 

                                                           
548 CASCUDO, Luís da Câmara (1949). Natal, cidade sempre nova. Diário de Natal, 10 de junho. 
549 LEFEVRE, 2001. 
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O direito à cidade manifesta-se como forma superior dos direitos: direito à liberdade, à 

individualização na socialização, ao habitá-la e a morar. O direito à obra (à atividade 

participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão 

implícitos no direito à cidade. 
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HISTÓRIA INDÍGENA E INDIGENISTA NA DOCUMENTAÇÃO AVULSA DO 
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO CONCERNENTE AO RIO GRANDE 
DO NORTE (AHU-RN) 

 

Victor André Costa da Silva550 

INTRODUÇÃO 

O Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) apresenta uma riqueza documental que 

compreende o período entre os séculos XVII e 1974-1975, é constituído a partir dos 

arquivos do Conselho Ultramarino e da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. O 

fundo documental ao qual utilizaremos compreende arquivos de várias naturezas 

oriundos do Conselho Ultramarino como pareceres, requerimentos, assentos, alvarás, 

                                                           
550Graduando em História na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e bolsista de Iniciação 
Científica (PROPESQ/UFRN) sob a orientação do Professor Doutor Lígio de Oliveira Maia. 
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consultas, ofícios, despachos ou mesmo cartas de caráter informativo e entre outros, 

mas que convergem para o tema central que é a administração das conquistas de 

Portugal, pois são correspondências trocadas entre as autoridades locais e o poder 

central na metrópole, além desses documentos escritos, o AHU também conta com 

iconografia, cartografia e tabelas.  

O Conselho Ultramarino (1642-1833) foi criado por D. João IV para organizar 

a administração das conquistas (Índia, Brasil, Guiné, ilhas de São Tomé e Cabo Verde), 

no intuito de operar e tomar conhecimento sobre os seus domínios, uma forma de 

estender seus tentáculos de atuação visto que a cabeça desse grande corpo se 

encontrava em Lisboa e pretendia alcançar e controlar o maior raio de distância 

possível.  

O órgão ajudava a manter uma comunicação mais organizada entre Portugal e 

suas conquistas ultramarinas, os documentos passavam por ele para então ser entregue 

ao rei. Dentre as atribuições do Conselho Ultramarino, estavam “a administração da 

Fazenda de todos os domínios ultramarinos; o provimento de todos os cargos de 

Justiça, Guerra e Fazenda; a consulta de todas as naus e navios a enviar para o 

ultramar” (ABRANTES, 1997: 19).  

Essas ações corroboram para o enriquecimento dessa documentação, tendo em 

vista o fato de tratar inúmeras questões tocantes a história do Brasil colonial, muitas 

delas ainda necessitando de análise e estudo, sendo assim, oferece ao historiador um 

campo fértil para a sua pesquisa e produção, visto que ao seu ofício cabe escolher as 

fontes com as quais irá lidar e gerar o seu trabalho a partir de suas interpretações.  
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São inúmeras as correspondências que envolvem a capitania do Rio Grande, 

tanto como remetente quanto destinatário, a comunicação com Portugal orientava a 

gestão e governança dos poderes locais que incidia na vida da população. A partir 

disso, já podemos começar a pensar nos atores sociais envolvidos, direta ou 

indiretamente, nessas documentações, como os que detinham cargos oficiais ou tinha 

mais cabedal e os moradores, índios e negros. O AHU junto com a Torre do Tombo e 

a Biblioteca Nacional formam o conjunto de suportes documentais mais recorridos para 

o estudo do período colonial do Brasil (BOSCHI, 1997:85-86). Segundo Boschi, 

estima-se que cerca de 70% das fontes históricas sobre a administração colonial 

encontram-se no AHU, mais um motivo que reforça a importância da análise dos 

documentos avulsos. 

Foi por meio do chamado Projeto Resgate de Documentação Histórica Barão do 

Rio Branco que se conseguiu a documentação do AHU, tendo em vista o grande valor 

que os documentos representam para o conhecimento do passado de nosso país, a 

partir da microfilmagem e digitalização do acervo concernente às “terras de Vera Cruz”, 

os pesquisadores têm uma maior facilidade ao acesso e manuseio dos documentos 

salvaguardados do outro lado do Atlântico (BERTOLETTI; BELLOTTO; DIAS, 2011: 1-

3). 

A partir do Projeto Resgate foi garantido ao Rio Grande do Norte o número de 

dez caixas com 684 Capilhas com conjuntos documentais correspondentes ao período 

entre 1623 e 1823, que tratavam diretamente das questões coloniais desse enquanto 

capitania, sendo o século XVII o mais abundante nas documentações com 465 (LOPES, 

2000: 16) Dentre os temas gerais mais recorrentes observados durante a catalogação 
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dos documentos manuscritos avulsos do AHU-RN estão: distribuição de terras; a 

Guerra dos Bárbaros; organização administrativa; organização dos corpos militares; 

organização econômica; organização social e relações interétnicas; conflitos locais 

(LOPES, 2000: 17). 

Mas para a construção do presente artigo – que se apresenta de maneira inicial 

para um trabalho futuro mais amplo e rico em detalhes e análises – analisamos aqui 

vinte documentos diferentes, porém fazendo uso apenas de doze, tendo em vista alguns 

se relacionarem ou mesmo não caberem dentro dos temas propostos, sendo eles: o 

tratamento com os índios dito gentio e com os domesticados; os conflitos recorrentes 

no período da Guerra dos Bárbaros; as Vilas de Índios. 

Segundo Fátima Lopes, organizadora do “Catálogo de documentos manuscritos 

avulsos da Capitania do Rio Grande do Norte (16233-1823)”, o Projeto Resgate vem 

com a proposta de fazer novos historiadores pensarem e repensarem a historiografia 

local, que contou com José Francisco da Rocha Pombo, Augusto Tavares de Lira e 

Luís da Câmara Cascudo como pioneiros na escrita de nossa história a partir de 

documentos oriundos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. 

Sendo assim, visa-se aqui identificar em parte do conjunto documental como o 

índio tem aparecido, qual a imagem criada em torno dele a partir dos relatos oficiais, 

além de analisar as questões e políticas indígenas e indigenistas mais recorrentes 

nesses documentos, e assim atentarmos para a participação do índio em vários 

contextos da história, colaborando para dar luz sobre a temática indígena, muitas vezes 
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omitida e relegada aos bastidores da narrativa histórica, identificando o protagonismo 

desses povos e colocando-os no palco principal (ALMEIDA, 2010: 13-28). 

Vale lembrarmos que trabalhos dedicados a repensar a temática indígena na 

história do Brasil, como uma nova história indígena, começam a aparecer mais em 

meados de 1990, servindo para questionar as políticas indigenistas tanto as que 

abrangiam a administração portuguesa e suas legislações como as situações coloniais 

suscitadas pelo interesse de grupos indígenas (APOLINÁRIO, 2011). É certo também 

que os próprios grupos indígenas, de hoje em dia, têm grande influência na mudança 

de pensamento dos historiadores e antropólogos, visto que os movimentos indígenas 

atuais crescem e ganham cada vez mais força. Contrariando os argumentos e as teorias 

do desaparecimento deles difundidos no século XIX e boa parte do XX, passam a 

perceber, portanto, processos de mudança social em que os objetos de estudos são 

agentes sociais que não estáticos, mas passam por constantes transformações 

(ALMEIDA, 2010: 13-28).  

 

O tratamento do índio “gentio” ao índio “domesticado”  

Ao tratarmos das políticas da Coroa em relação aos índios recorremos a Beatriz 

Perrone-Moisés que em seu texto “Índios livres e índios escravos: os princípios da 

legislação indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII)” apresenta uma análise 

da situação legal dos índios durante o período da colonização, tendo em mente a noção 

de que não era uma legislação fechada e única para todos os índios visto que havia a 

distinção clara entre os “índios amigos” e o “gentio bravo”. Sendo assim, deveria haver 
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leis específicas que atendessem aos grupos distintos e as diferentes demandas 

oriundas deles. Segundo ela, não existia um direito colonial brasileiro independente do 

direito português, cabendo ao Brasil ser regido pelas mesmas leis da metrópole, com 

diferenciações a partir das questões locais. 

Uma questão local que emerge e será latente é quanto ao modo como proceder 

para controlar os índios e torná-los súditos da Coroa, visto que os índios estavam 

inseridos em outro tipo de organização social que difere dos sistemas de dominação da 

metrópole. O primeiro passo é delegar a função de administrar especificamente esses 

povos, devendo ser alguém de mais cabedal e que tivesse bom trato com os índios. 

Numa consulta do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro de 28 de 

Setembro de 1675 exigindo confirmação do cargo de administrador das aldeias a 

Francisco de Almeida “por muy capas e lhe saber a lingoa”, dominar a língua dos nativos 

era um dos fatores determinantes para a escolha do administrador, tendo em vista a 

facilidade de aproximação que se conseguiria por meio da comunicação direta entre ele 

e os aldeados, sendo ele “sobordinado porem aos capitães mores daquella capitania”551. 

Francisco Almeida será indicado ao cargo por dom Diogo Pinheiro Camarão, 

parente dele e conhecido e que por isso ao lidar com os índios “os trataria milhor e os 

defenderia das vexações que padeciao”, ou seja, a vontade dos índios tinha uma grande 

parcela de contribuição na definição do administrador, devendo ser alguém que eles 

considerassem e tivessem certo apreço para que a relação entre eles ocorresse da 

                                                           
551 CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro, sobre confirmação da provisão 
que se passou a Francisco de Almeida Vena para administração das aldeias dos índios da Capitania 
do Rio Grande do Norte - AHU_ACL_CU_018, CX. 1, D. 15 (1675, Setembro, 28, Lisboa) 
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melhor forma possível e o administrador representasse um aliado ao lado deles com 

que pudessem contar para defesa e auxílio. Porém o então capitão-mor Antônio Vaz 

Gondim deixa claro que ele e os vereadores “avisem se elle [Francisco Almeida] cometa 

excesso na administração e favor q se deve aos Indios, para o mandar castigar”, aviso 

que deveria ser dado ao Rei e seguido de punição caso haja favor da parte do 

administrador para os índios.  

Os poderes temporal e espiritual estavam intrinsecamente ligados, sendo 

assim, ao adequar os índios aos padrões europeus era necessária a adesão deles ao 

cristianismo, assim, as aldeias missionárias funcionavam como o meio para que esse 

objetivo fosse alcançado. No final da década de 1550, sob a influência de Mem de Sá, 

os jesuítas foram incumbidos de agrupar os índios perto de povoamentos portugueses, 

fazendo-os abandonar o estilo de vida nômade, participar do trabalho voltado para a 

nova aldeia e abandonar práticas que não condiziam a condutas cristãs (CASTELNAU 

L’ESTOILE, 2011: 92). 

Em outra consulta do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro 

datada de 31 de Outubro de 1681 encontra-se queixas dos oficiais da Câmara de Natal 

alegando divisão desigual de sesmarias e má administração das aldeias por parte dos 

padres da Companhia de Jesus.  

A querela dos oficiais sobre a má administração das aldeias está centrada em 

seus próprios interesses e aos dos demais moradores da Capitania que não estavam 

sendo atendidos como outrora; percebe-se nas entrelinhas desse documento que eles 

viram-se prejudicados com a ausência da mão-de-obra indígena, visto que antes a 
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 “alcansavão com facilidade quando herão as Aldeas 

admenistradas pellos Capitães mores, a quem representavão sua pobreza e 

lha remediava porque com o temor e respeito que os ditos tinhão andavão 

os Indios muy domesticados”.552 

Depois que os Padres da Companhia de Jesus assumiram a administração das 

aldeias, o acesso à mão de obra foi dificultado, sugerindo assim que o cuidado dos 

índios ficasse sob domínio dos Capitães mores ou da Câmara, “e os padres da 

Companhia podião governar no espiritual”, ou a medida que faria mais sentido seria 

que eles atuassem no sertão para catequizar o gentio, território ainda não conquistado 

onde os índios eram livres, além de que os índios ditos “domesticados” “vivião firmes 

na Fé com suas Igrejas e confrarias e muy bem doutrinados” antes  dos padres.  

Charlotte de Castelnau L’estoile comenta sobre a volubilidade dos índios, uma 

vez que aceitavam facilmente o que era pregado, mas logo em seguida abandonavam 

os dogmas cristãos, levando o provincial Manoel da Nóbrega, em 1557, a conclusão 

de que “como esses índios não adoram nada e não acreditam em nada, tudo o que 

lhes dizemos resulta em nada”. 

Na documentação analisada, encontra-se ainda um requerimento do Padre 

João de Melo, superior da Aldeia de Guajiru, pedindo confirmação da carta de sesmaria 

de “dois sítios de pescaria e tres legoas de terra de comprido e húa de largo” em Aguá 

Maré, terras que estavam devolutas e não traziam lucro para a Coroa, e que ao tomar 

                                                           
552 CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro, sobre carta dos oficiais da Câmara 
de Natal, acerca da repartição desigual das sesmarias e da má administração das aldeias dos índios 
pelos padres da Companhia de Jesus - AHU_ACL_CU_018, CX. 1, D. 18 (1681, Outubro, 31, Lisboa).  
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posse haveria o aumento dos dízimos reais já que se produziria naquelas terras, porém 

“tudo livre izento, sem pensão algua ou foro”.553  

Em outro momento, há o envolvimento da Junta das Missões com os índios 

Tapuias (Caborés e Capela) que fugiram da prisão, a “Fortaleza da Ittamaracá”, e se 

recolheram na Aldeia do Guajiru e então “deramse estas pazes em attenção das Ruínas 

q estavam ameaçando aquella capitania”, junto com o Capitão Theodosio da Rocha que 

já teria lidado com eles antes, junto de um sacerdote e o padre Superior “com effeito 

os reduziram, e ficavão já acomodados na mesma Aldeia”, já que as pazes tinham sido 

concedidas aos fugitivos.554  

A Capitania do Rio Grande contou com os seguintes aldeamentos demarcados: 

Missões de Mipibu, Guaraíras, Apodi, Guajiru e Igramació, administradas por religiosos 

jesuítas, capuchinhos e carmelitas que deviam obedecer ao Regimento das Missões 

(1686) e tentar submeter os índios às regras coloniais. Os índios prestavam serviços 

em currais, casas, plantações e conduzindo boiadas tanto aos religiosos quanto aos 

colonos e moradores das adjacências, porém muitas vezes sem receber pelo trabalho 

(LOPES, 2013: 73-90).  

Os índios também foram empregados em terços militares. Numa carta ao Rei 

D. Pedro II sobre os índios agregados ao Terço dos Paulistas no Assú, comenta-se 

                                                           
553 REQUERIMENTO do religioso da Companhia de Jesus, superior da Aldeia de Guajiru, padre João 
de Melo, ao rei [D. João V] pedindo confirmação da carta de sesmaria de terras na costa das salinas, 
no sítio dos Galos e de “Água Maré”, [Guamaré], que o capitão-mor Domingos de Morais Navarro 
havia doado à sua missão. - AHU_ACL_CU_018, CX. 2, D. 144 (Ant. 1730, Janeiro, 7, Natal). 
554 ASSENTO (cópia) da Junta das Missões sobre o extermínio e pazes feitas com os índios tapuias 
Caboré e Capela que estavam reunidos na aldeia Guajiru - AHU_ACL_CU_018, CX. 1, D. 78 (1714, 
Agosto, 25, Lisboa). 
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que “ultimamente parece q so os soldados brancos devem vencer soldo como os mais 

dos outros prezidios e os Indios serem socorridos com farinhas e a farda de q usão 

estes gentios”555, ainda denominado como gentio mesmo pertencente ao Terço dos 

Paulistas e apresentando uma clara distinção entre o branco ao “vencer” seu salário e 

aos índios “socorridos” com alguma ajuda. 

As várias medidas adotadas pelos capitães-mores das capitanias, assim como 

dos missionários, refletem as intenções do rei, como de tornar vassalos os povos locais 

ao Reino. Ao tratar da Igreja e suas atribuições, podemos nos apropriar dos conceitos 

de dominium e imperium utilizado por Luiz Felipe de Alencastro, ao dizer que a Igreja 

ibérica “ajuda a consolidar o dominium ao fixar o povoamento colonial nas regiões 

ultramarinas, e fortalece o imperium, na medida em que suscita a vassalagem dos 

povos além-mar ao Reino” (ALENCASTRO, 2000). 

Portanto, para a Coroa não interessava só o domínio das terras em detrimento 

dos povos, não serviria um modelo de dominação parcial, era necessário efetivar uma 

dominação de terras e de homens para que a conquista fosse de fato concretizada, a 

partir disso então que poderia se estabelecer as bases para a governança de seus 

novos territórios. Para que essa dominação fosse alcançada, então, vários artifícios 

eram utilizados, as aldeias missionárias funcionavam como uma forma desses 

mecanismos de realização da dominação dos povos e consequente efetivação da 

conquista do território. 

                                                           
555 CARTA (minuta) ao rei [D. Pedro II] sobre os índios agregados ao Terço dos Paulistas, no Açu - 
AHU_ACL_CU_018, CX. 1, D. 55 (post. 1700). 
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Conflitos e guerras 

Na cena histórica foram delegados, por muito tempo, os papéis secundários 

aos índios do Brasil, nos quais assumiam uma posição de passividade e caso fossem 

responder aos portugueses seria sempre com alguma reação, nunca com uma ação de 

iniciativa própria deles. E era a partir dos europeus que se criavam juízos de valor sobre 

os grupos indígenas, empregando-lhes adjetivos de acordo com padrões externos de 

sua cultura, denotando a eles algum caráter em oposição aos parâmetros criados pelos 

brancos. No máximo, sua imagem seria associada à de um guerreiro que lutava por 

suas terras e ao fim as perderia, sobrando-lhe a única alternativa de submissão ao 

sistema colonial, e a consequente aculturação e perda de identidade étnica. Assim, é a 

partir desses argumentos erguidos e sustentados erroneamente que se monta a base 

para pregar a ideia do desaparecimento dos índios (ALMEIDA, 2010: 13-28). 

É no contexto do estigma do índio guerreiro que iremos discutir sobre um 

período conturbado da história colonial com intensas revoltas e conflitos e que conta 

com vasta riqueza documental no AHU, conhecida como A Guerra dos Bárbaros ou 

Guerra do Assú (1683-1713), porém não reforçando esse estigma, mas o apresentando 

como mais uma faceta do índio que resiste contra a dominação e que como percebemos 

não aparece unicamente em temas que tratam de guerras. 

Para isso, devemos atentar que as palavras empregadas na construção dos 

discursos presentes nos documentos carregam em si, além do seu próprio significado, 

várias intenções de quem as utilizam e ao analisarmos os documentos precisamos 

observar não apenas o que está sendo dito, mas até o que é omitido. “O discurso não 
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é um conjunto de textos, é uma prática. Para se encontrar sua regularidade não se 

analisam seus produtos, mas os processos de sua produção” (ORLANDI, 1999:55). 

Diante disso, acreditamos que a história é a “combinação de um lugar social, de práticas 

científicas e de uma escrita”, e que há impressões e marcas deixadas no discurso, 

cabendo ao historiador analisá-las e problematizá-las (CERTEAU, 1982). 

Florestan Fernandes faz uso da noção de destribalização, pois para ele, depois 

do contato com o colonizador europeu, restava aos índios a perda de sua identidade e 

consequente fim das tribos, podendo ainda tentar escapar do julgo colonial recorrendo 

a fuga, a guerra justa ou simplesmente aceitando a submissão (FERNANDES, 1976). 

Em contrapartida, Steve Stern apresenta o conceito de resistência adaptativa, 

abandonando um pouco da noção da resistência unicamente armada na qual os índios 

exercem o papel de guerreiros. Stern apresenta o conceito fundamentado a partir do 

momento em que os índios sentiram a necessidade de encontrar formas de sobreviver 

e garantir melhores condições de vida no novo contexto ao qual foram inseridos, o 

sistema colonial, como uma questão de sobrevivência (ALMEIDA, 2010:23). E assim, 

tiramos do índio o julgo de passividade e submissão à nova realidade, tendo em vista 

suas artimanhas e inúmeras formas de resistência e lutas (não apenas armadas) para 

sua sobrevivência, tanto física quanto étnica.  

Puntoni em “A Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização do 

Nordeste do Brasil, 1650 – 1720” refuta as interpretações que apresentam a Guerra 

dos Bárbaros como uma confederação unificada, apresentando um caráter fragmentário 

ao destacar os papéis dos diferentes agentes sociais em jogo: soldados, missionários, 
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agentes da Coroa Portuguesa e índios. Ele caracteriza o evento como “uma série 

heterogênea de conflitos que foram o resultado de diversas situações criadas ao longo 

da metade do século XVII” (PUNTONI, 2002: 13). 

O interior passa a ser explorado, já que a região sertaneja é mais apta à prática 

da pecuária e da cultura de alguns produtos, além de que o aparato econômico da 

colônia se encontrava fragilizado após a saída dos holandeses, fazendo-se necessário 

uma reorganização das atividades. Sendo assim, as tentativas de ocupação do sertão 

vão sendo colocadas em prática, gerando com isso conflitos com os povos indígenas 

que habitavam a região e queriam impedir o avanço dos colonizadores portugueses 

(PUNTONI, 2002). 

Um trabalho recente que veio enriquecer a historiografia sobre esse período É 

de Tyego Franklim da Silva que discute sobre o processo de interiorização dos 

colonizadores e os consequentes conflitos de interesses entre as autoridades coloniais 

e os grupos indígenas, em sua dissertação “A Ribeira da discórdia: terras, homens e 

relações de poder na territorialização do Assú colonial (1680-1720)”. A partir de sua 

pesquisa, ele atenta para a guerra justa, maneira pela qual tanto os homens das 

ordenanças quanto os dos terços recorriam para garantir mão de obra indígena e 

concessões de sesmarias.  

Em uma carta de informação do Conselho Ultramarino posterior a 1697 sobre 

os serviços do Capitão da Companhia de Gente a Cavalo, Francisco Ponce de Leon, 

que serviu na Guerra dos Bárbaros, a imagem do índio rebelde é vivificada ao elencar 

as proezas e feitos do capitão, referenciando-se aos Tapuias ao dizer que “no decurso 
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do Referido tempo (11 anos de serviço) se achar na guerra que se deu [no Assu] ao 

Tapuya Rebelde pelos grandes danos e mortes que se fazia nas povoações [...]”556. 

Ainda comenta de uma viagem que ele teria feito da capitania do Rio Grande para a 

capitania do Ceará, na qual se arriscava com “notavel perigo do mar, e risco do Gentio”, 

construindo a partir desses discursos o índio como um elemento de periculosidade que 

causa danos e mortes na capitania, atitudes que na verdade devem ser encaradas 

como um sistema de defesa e resistência do índio, já que a Coroa se utilizava da força 

para reprimi-los, tendo em vista a ação do Terço dos Paulistas, cuja missão principal 

“eh pa o gentio temer as armas de V.Magde e ter obediência aos Missionários, e deste 

modo ficarão os mores quietos em suas fazendas”.557 

Os conflitos não se davam apenas entre os colonizadores e os índios, mas até 

mesmo entre os próprios índios de grupos diferentes, sabendo de possíveis desavenças 

já existentes, os brancos incitavam guerras entre eles e ao dizimá-los garantiriam a 

posse das terras. Esse caso é evidenciado numa carta de 1710 do sargento-mor do 

Terço dos Paulistas, José de Morais Navarro ao Rei D. João V sobre o plano que se 

conjecturou entre os moradores da Ribeira do Assú e os capitães do Terço dos Paulistas 

que tinham o intuito de fazer os índios Paiacu guerrear contra os Panucuguassu. 

                                                           
556 INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços do capitão da Companhia de Gente a 
Cavalo, Francisco Ponce de Leon, que serviu na Guerra dos Bárbaros, no sertão do Rio Grande do 
Norte, pelo período de onze anos, entre Janeiro de 1685 e 10 de Julho de 1697 - AHU_ACL_CU_018, 
Cx. 1, D. 43 (post. 1697, Julho, 10, Lisboa). 
557 CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre carta dos oficiais da Câmara de Natal, 
acerca da pouca gente do Terço dos Paulistas para a guarnição da Fortaleza [dos Reis Magos] e da 
necessidade da presença do mestre-de-campo do Terço dos Paulistas, Manuel Álvares de Morais 
Navarro, no Arraial do Açu.- AHU_ACL_CU_018, CX. 1, D. 64 (1706, Setembro, 4, Lisboa). 
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Primeiro, o mestre-de-campo Manuel de Álvares Navarro sugere ao Principal dos 

Panucuguassu:  

“q não desprezassem a sua amizade e se conformassem a 

reconhecer vasalagem a Coroa de VMg.de de q tinha ordem expressa pa lhes 

fazer com mto afectiva e fervoroza guerra E q se das hostilidades della, e 

cativeiro se quizessem livrar: se declarassem vassalos de V.Mg.de e o 

ajudassem a fazer guerra aos mais q na rebeldia erão pertinazes.”558 

Os índios Panucuguassu aceitam ser aldeados pelo dito mestre-de-campo, 

porém o desejo dos capitães do Terço pelas mulheres dos aldeados cresce e surge a 

ideia de coloca-los em confronto com os Paiacu, indo eles “a serto Lugar; perto do 

arrayal, E nelle se ajuntassem com os moradores, confederados com os dtos Capes e q 

estes darião modo, E traça a q livremte entrassem, E matassem os tapuyas”, logo após 

a morte dos tapuias, as mulheres seriam divididas entre os capitães, no entanto não 

lograram êxito no plano, pois o mestre-de-campo ao saber da trama mandou o tapuia 

se retirar do arraial, e durante a fuga “inda pelejarão com alguns, e matarão hum”. É 

certo que havia o interesse dos índios em combater seus inimigos, logo, a aliança com 

o mestre de campo serviria também aos desejos dos próprios índios.  

Numa carta do ano seguinte, o capitão-mor do Rio Grande, Salvador Álvares 

da Silva ao Rei D. João V noticia o caso de destruição que os índios “Caboré-Açu” 

                                                           
558 CARTA do [sargento-mor do Terço dos Paulistas] José de Morais Navarro ao rei [D. João V] sobre 
uma trama entre capitães do Terço dos Paulistas e moradores da Ribeira do Açu para incitar os índios 
Paiacu contra os “Panucuguassu”, aldeados pelo mestre-de-campo Manuel Álvares de Novais Navarro, 
a fim de conseguirem aprisionar as suas mulheres e filhos - AHU_ACL_CU_018, Cx. 1, D. 65 (1710, 
Maio, 27, Assú). 
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fizeram na Ribeira do Assú em vingança ao ataque que sofreram dos vaqueiros 

“cidiozos mal advertidos” que foram “dar no Resto dos tapuias matando a mayor parte 

dos que havião ficado [...]”559. Sendo assim, os tapuias se vingaram “matando gente, 

cavallos, e gados” e caso continuassem assim, iriam “dispovoar os Certons destas 

partes e perder todas as fazendas” prejudicando não apenas os moradores como 

também as finanças da Coroa. 

É se utilizando de relatos como esses que se propaga a ideia da dizimação de 

grande parte dos índios que alguns estudiosos se apropriam para afirmar que todos 

eles foram massacrados e mortos, ideia que já vem sendo contrariada, mas que muito 

já influenciou outros pesquisadores. Essa ideia de extinção dos índios não está distante 

de nossa realidade, historiadores locais por muito tempo difundiram e outros se 

apropriaram da noção de que os índios teriam desaparecido por completo. Luís da 

Câmara Cascudo será um deles, ao declarar: 

 “Em três séculos toda essa gente desapareceu. Nenhum centro 

resistiu, na paz, às tentações d’aguardente, às moléstias contagiosas, às 

brutalidades rapinantes do conquistador. Reduzidos, foram sumindo, 

misteriosamente, como sentindo que a hora passara e eles eram 

estrangeiros na terra própria” (CASCUDO, 1955: 38).  

 

                                                           
559 CARTA do sargento-mor [do Terço dos Paulistas] José de Morais Navarro ao rei [D. João V] 
solicitando que não seja cobrado o quinto régio sobre o total dos índios aprisionados pelos soldados do 
Terço dos Paulistas por ocasião da Guerra dos Bárbaros - AHU_ACL_CU_018, CX. 1, D.  66 (1710, 
Maio, 27, Açu). 
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As Vilas de índios 

 As Vilas de índios começam a ser instaladas a partir do Diretório dos índios 

(1757), um documento jurídico que propunha a transferência dos cuidados dos índios 

para funcionários civis e militares e não mais sob o domínio dos missionários regulares, 

porém não abandonando o princípio da evangelização, além de querer dar conta de 

problemas com a defesa territorial e do povoamento das terras (ALMEIDA, 1997: 14). 

Portanto, segundo Rita Heloísa de Almeida, a partir de seu estudo e análise 

do Diretório, podemos caracterizá-lo como um projeto civilizatório dos índios articulado 

a um programa de colonização, mais um sistema que tenta consolidar o dominium e 

fortalecer o imperium. Inicialmente, dirigido aos índios do Norte, sendo posteriormente 

difundido nas demais regiões do Brasil. 

Na documentação observada até o momento, as Vilas de Índios são citadas 

comumente, mas nesses registros elas não aparecem como principais, são apenas 

referenciadas ou citadas em algumas cartas, com exceção de uma carta de 1805 

contendo diversas queixas sobre a conduta do então capitão-mor do Rio Grande, Lopo 

Joaquim de Almeida Henriques.560  

Nas demais cartas, problemas como o desmembramento das terras 

pertencentes a André de Albuquerque Maranhão, sem que lhe fosse restituído o valor 

delas, o faz solicitar um aforamento perpétuo, já que segundo ele a falta dessas terras 

                                                           
560CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. João sobre diversas queixas 
apresentadas contra o capitão-mor do Rio Grande do Norte, Lopo Joaquim de Almeida Henriques - 
AHU_ACL_CU_018, C. 9, D. 584 (1805, Agosto, 26, Lisboa). 
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prejudicava seu engenho, e ao detalhar seu patrimônio faz menção a uma Vila de 

Índios: 

 “erigindo a Villa de Villa Flor dos Indios em distancia de trez legoas do dito 

Engenho se tomou pa patrimônio della, huma tanta quantidade de terras 

própria e pertencentes ao mesmo Engenho, que tambem as precizava para 

nas ditas plantar canas de fazer asucar [...]”561 

Numa carta dos oficiais da Câmara da onde de 1788 ao pedirem a implantação 

de um convento de religiosos de São Francisco à Rainha D. Maria I, narram as 

dimensões da capitania do Rio Grande com “noventa legoas de costa e tão populoza 

que nella se contavão no anno de 1775 esta cidade, sinco villas de Indios [...]”.562 

Sendo elas Extremoz, Arez, São José, Vila Flor e Portalegre. 

Fátima Martins Lopes em “As mazelas do Diretório dos índios: exploração e 

violência no início do século XIX”563, reflete sobre a exploração econômica a que os 

índios foram submetidos, tocando em pontos como a pobreza, a miscigenação e os 

problemas com a violência e a exploração pelos agentes da colonização, visto que ao 

                                                           
561 REQUERIMENTO do coronel do regimento de Cavalaria Auxiliar de Cunhaú, André de Albuquerque 
Maranhão, à rainha [D. Maria I] pedindo provisão de confirmação de aforamento perpétuo do Sítio da 
Torre, que lhe fez a câmara da Vila de Nossa Senhora do Desterro de Vila Flor; solicitando ainda para 
se lhe aforarem perpetuamente os sítios chamados Barra De Cunhaú e Baía Formosa que pertenceram 
ao seu engenho - AHU_ACL_CU_018, Cx.7, D. 469 (ant. 1783, Novembro, 29, Natal). 
562 CARTA dos oficiais da Câmara de Natal à rainha [D. Maria I] pedindo licença para a implantação de 
um convento de religiosos de São Francisco, à custa da população - AHU_ACL_CU_018, Cx. 8, D. 475 
(1788, Fevereiro, 23, Natal). 
563 Texto oriundo da tese de doutorado “Em nome da Liberdade: as vilas de índios do Rio Grande do 
Norte sob o Diretório pombalino no século XVIII” da mesma. 
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implantarem esse novo mecanismo de contenção e dominação dos índios, não levaram 

em consideração a oposição que os índios fariam (LOPES, 2011: 241-265). 

Para tratar da questão da exploração e das violências oriundas da 

administração feita a partir do Diretório, Fátima utiliza o documento supracitado que 

retrata as queixas do visconde de Anadia contra o capitão-mor do Rio Grande, Lopo 

Joaquim de Almeida Henriques. Reclamações que já se juntavam a outras de mesmo 

cunho como a do furriel Anacleto Álvares da Silva, nomeado Diretor dos Índios da Vila 

Flor, denunciando as explorações cometidas por Lopo Joaquim, que permitia o trabalho 

diário dos índios e todo o lucro era retido pelo Tenente João Lins, diretor da Vila de 

Arês e que tinha grande aproximação com o capitão-mor, quando o correto seria “q. 

os Directores tenhão a 6a p.te de hum serv.co denominado commum dos d.os Indios”, 

por isso Lopo solicita o retorno dos índios da Vila de Arês que estavam alocados em 

Vila Flor, pedido que não fora consentido e portanto “O rezultado [...] foi o Cap.mor G.or 

mandar o Cap.mor da Ordenança André de Albuquerque Mar.am com 30 homens cercar 

a Vila para prender-me” disse o furriel, que segue citando diversos momentos em que 

o capitão-mor agiu com violência com vários moradores da capitania, levando o 

Desembargador Procurador da Coroa à conclusão de “que havia bastante fundamento 

para Remover ja este terrivel Governador, e mandar-se tirar Residencia do tempo, que 

servira, por bom Syndicante”.  

Portanto, os baixos rendimentos faziam com que os diretores obrigassem os 

índios a uma carga maior de trabalho, que por sua vez contavam com o meio que 

tinham, como oficiais das ordenanças e das Câmaras, para denunciar os casos de 

abuso e exploração, rompendo com uma ideia do índio, por muito tempo aceita de que 
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“apenas o seu heroísmo e a sua coragem não movimentaram a história, perdendo-se 

irremediavelmente com a destruição do mundo em que viviam” (FERNANDES, 1976: 

72). Observamos com isso que a imagem do índio não deve ser reduzida a de um 

guerreiro com marcas de heroísmo e coragem, mas como um ator social que lutou por 

seus direitos de diversas formas possíveis e com as ferramentas que estavam ao seu 

alcance para se livrar do julgo e da dominação. 

 

Considerações Finais 

Muitos historiados se apegam a história que apresenta os índios como vencidos 

e dizimados por completo, além de acreditarem que esse estudo pertença a área da 

antropologia. É certo que vários massacres, assassinatos, epidemias e guerras 

contribuíram significativamente para a diminuição do número das populações indígenas, 

porém há muitos outros registros e fontes históricas que apresentam uma história 

indígena além desses conflitos e consequente “fim” dos índios, ideia proposta por 

Varnhagen. Para ele e a maioria dos historiadores brasileiros, tornou-se corriqueiro o 

pressuposto de que o início da história pátria significava o fim dos índios, a ideia dele 

de rebaixar e excluir os índios da história do Brasil permaneceu firme no pensamento 

histórico brasileiro por gerações e gerações. (MONTEIRO, 2003: 109-137).  

Quando não associam a história indígena ao fim dos índios, comumente 

recorrem ao estigma do índio rebelde e “bárbaro” que se envolve a todo tempo em 

conflitos e guerras armadas, ou ainda a ideia do índio passivo e submisso que teria 
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aceitado os padrões europeus e que por isso teria perdido sua identidade e cultura 

própria, associando à ideia da “aculturação”, já refutada por muitos historiadores. 

A partir desse estudo, ainda embrionário, tentou-se transitar por vários 

momentos importantes que marcaram a história colonial, levantando debates 

historiográficos com o objetivo de enriquecer a discussão, dando conta desses fatos 

históricos para além da iniciativa de dar visibilidade às questões indígenas, 

apresentando os eventos históricos em que eles são citados a partir da análise de parte 

da documentação avulsa do AHU. 

REFERÊNCIAS 

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: Formação do Brasil no Atlântico 
Sul, séculos XVI e XVII.São Paulo, Companhia das Letras, 2000. 

ALMEIDA, Rita Heloísa de. O Diretório dos Índios: um projeto de “civilização” do Brasil 
do século XVIII. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. 

ALMEIDA, Regina Celestino de. O lugar dos índios na história: dos bastidores ao 
palco. In: _______. Os índios na História do Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2010, p. 13-
28. 

CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio Grande do Norte. 1ª ed. Rio de Janeiro, 
Mec, 1955. 

CASTELNAU L’ESTOILE, Charlotte de. Estratégias evangelizadoras e modelos 
missionários no Brasil colonial. Francisco Pinto (1552-1608), jesuíta e caraíba. In: 
Oliveira, João Pacheco de. (org.). A presença indígena no Nordeste. Rio de Janeiro: 
Contra Capa, 2011, p. 91-112. 

CERTEAU, Michel de. A Operação Historiográfica. In: CERTEAU, Michel de. A 
Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1982. 



 

 
569 

 

LOPES, Fátima Martins. Catálogo de documentos manuscritos avulsos da 
Capitania do Rio Grande do Norte (1623-1823). EDUFRN. Natal, p. 1-218, 2000. 

LOPES, Fátima Martins. As mazelas do Diretório dos índios: exploração e violência 
no início do século XIX. In: Oliveira, João Pacheco de. (org.). A presença indígena no 
Nordeste. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2011, p. 241-265. 

LOPES, Fátima Martins. Os indígenas aldeados da Capitania do Rio Grande na 
primeira metade do século XVIII: terra e trabalho. In: Macedo, Helder Alexandre 
Medeiros de. (org.) Santos, Rosenilson da Silva. (org.). Capitania do Rio Grande: 
histórias e colonização na América portuguesa. João Pessoa: Ideia Editora. Natal: 
EDUFRN, 2013, p. 73-90. 

ORLANDI. Eni Pulcinelli. Discurso e Leitura. 4ª ed. São Paulo, Cortez; Campinas, SP: 
Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1999. 

PERRONE-MOISÉS, Beatriz. Índios livres e índios escravos: os princípios da 
legislação indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII).  In: CUNHA, Manuela 
Carneiro da (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras/FAPESP, 1992, pp. 115-131. 

PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização do 
Nordeste do Brasil, 1650 – 1720. São Paulo: Hucitec; Editora da USP – Fapesp, 2002. 

 

 

 

 

 

 



 

 
570 

 

DE SENHORES DO SERTÃO A ALGOZES DO LITORAL: A GUERRA DOS 
BÁRBAROS E O MEDO DO TAPUIA (1687-1689) 
 

Júlio César Vieira de Alencar564 

Introdução 

 A expulsão dos holandeses da América portuguesa, em 1654, levou a um novo 

momento da presença lusitana no Novo Mundo. Esse momento foi marcado não apenas 

pela retomada das capitanias do norte do Estado do Brasil, mas também pela ampliação 

dos domínios da Coroa, através de um processo de interiorização com a atividade 

pecuária. Modificava-se, assim, aos poucos, a realidade apontada por frei Vicente do 

Salvador na primeira metade do século XVII, para quem os portugueses viviam na 

América “arranhando ao longo do mar como caranguejos”.565 

 Tal processo, entretanto, se mostraria incompleto por décadas, principalmente 

em decorrência da resistência perpetrada pelos indígenas ao avanço dos colonos e de 

seus rebanhos. O conjunto de conflitos que se seguiu foi chamado pelas autoridades 

coloniais – e pelos historiadores dedicados ao tema – de Guerra dos Bárbaros, 

estendendo-se da segunda metade do século XVII até a segunda década do século 

XVIII.566 Esses eventos contribuíram bastante para reforçar certas concepções que os 

                                                           
564 Mestrando do Programa de Pós-graduação em História (PPGH) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. É professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte desde agosto de 2013. 
565 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil (1500-1627). 1630. p. 5 
566 Autores como Pedro Puntoni e Kalina Vanderlei Silva apontam para a falta de unidade de tais conflitos, 
que ocorriam à medida que as frentes de expansão atingiam os territórios habitados por populações 
indígenas. Puntoni defende a ocorrência não de um conflito, mas de “guerras dos bárbaros”, enquanto 
Kalina Vanderlei chama a atenção para o fato de que tais conflitos, que muitas vezes foram isolados uns 
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moradores da colônia possuíam acerca dos índios chamados “tapuias”, termo utilizado 

pelos índios Tupi, habitantes do litoral, e pelos colonos para se referir genericamente 

às populações nativas que habitavam as áreas mais afastadas da costa.567  

 A ocupação portuguesa na América, que nos primeiros cento e cinquenta anos 

concentrou-se na fixa litorânea, acabou por configurar nas capitanias do norte uma 

oposição entre litoral e interior, passando este último a ser associado cada vez mais 

com a noção colonial de sertão. Esse termo, que não se referia originalmente a espaços 

opostos ao do litoral, designava as partes do império que ainda não eram efetivamente 

controladas pela Coroa, nas quais predominava, entre outras ameaças, a presença 

índios hostis à colonização.568 Tais espaços, entretanto, representavam também uma 

possibilidade de expansão, podendo se tornar fontes de riquezas para os colonos e 

para a metrópole.569 Foi a partir dessa ideia que as frentes de expansão coloniais 

passaram, na segunda metade do século XVII, a se dirigir para os espaços mais 

                                                           

dos outros, possuíam unidade apenas aos olhos das autoridades coloniais e metropolitanas. Ver 
PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão nordeste do 
Brasil, 1650-1720. 1998. p. 5 e 66; e SILVA, Kalina Vanderlei. Nas solidões vastas e assustadoras: 
a conquista do sertão de Pernambuco pelas vilas açucareiras nos séculos XVII e XVIII. 2010. p. 155. 
567 Entre os grupos identificados como “tapuias”, podemos citar os da etnia Tara iriú, que habitavam o 
sertão da capitania do Rio Grande e dividiam-se em vários subgrupos, como os Janduí, Canindé, Ariú, 
Panati, Pega, entre outros. Ver LOPES, Fátima Martins. Índios, colonos e missionários na colonização 
da capitania do Rio Grande do Norte. 2003. p 135-142; e 155. O binômio Tupi-tapuia, incorporado 
pelos luso-brasileiros, também passou a representar uma bipolaridade geográfica: litoral-sertão. Ver 
também PUNTONI, Pedro. Op cit. p. 44-46. 
568 AMADO, Janaína. Região, sertão, nação. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 8, n. 15, 1995, 
p. 145-151. 
569 Para Antônio Carlos Robert Moraes, esses espaços podem ser identificados como fundos territoriais, 
áreas ainda não colonizadas, mas que já eram entendias como parte do império lusitano, cuja efetiva 
conquista se faria em momentos posteriores. MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e História no 
Brasil. 2005. p. 69-70. 
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afastados da costa. Assim, foram os processos históricos ligados à colonização que 

fizeram com que a ideia de sertão passasse a ser identificada cada vez mais com o 

distante do mar, ou o contrário do litoral.570 

 Cláudia Damasceno aponta para uma ambivalência da concepção colonial 

acerca dos sertões. Espaços da barbárie e da selvageria, em oposição ao mundo 

ordenado e civilizado que os núcleos urbanos e povoações coloniais representavam, os 

sertões poderiam ser objeto de desejo para os moradores da colônia, cuja conquista 

possibilitaria aumento de suas fazendas e ascensão social, já que a expansão territorial 

representava um importante serviço à Coroa. Eram espaços que também poderiam se 

constituir em uma ameaça às povoações já estabelecidas na colônia, pois abrigavam 

grupos indígenas considerados selvagens, podendo servir de refúgio para criminosos e 

quilombolas.571 O avanço e a intensificação do povoamento de origem europeia sobre 

estes espaços iriam paulatinamente transformando-os em território, em espaço 

“cultivado” e “civilizado”,572 integrado aos núcleos urbanos e demais povoações da 

colônia e ao próprio império.  

 No caso da Capitania do Rio Grande, a conquista dos sertões teve início nas 

décadas de 1660 e 1670. Sesmarias doadas nas ribeiras dos rios Ceará Mirim,573 

                                                           
570 Utilizaremos a oposição litoral-sertão em nosso trabalho por entender que ela se adequa aos eventos 
históricos que pretendemos analisar. 
571 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas setecentistas. 
2011. p. 51-53. 
572 Idem. p. 54 -55. 
573 Carta de sesmaria doada a João Fernandes Vieira, em 1666. Apud SESMARIAS do Rio Grande do 
Norte. Natal: Fundação Vingt-Un Rosado. Instituto Histórico do Rio Grande do Norte. 2000. v. 1. p. 
117-120. 
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Acauã574 e Açu575 levaram a uma intensificação da presença de colonos nestas terras 

“devolluptas e desaproveitadas” e que “nunqua foram povoadas, por estarem em poder 

do gentio brabo”.576 A convivência entre os nativos que habitavam estes espaços e os 

novos moradores, apesar de pacífica à princípio, conduziram a um aumento das tensões 

na década de 1680, quando se iniciaram os relatos sobre os ataques dos índios tapuias, 

que se rebelavam contra a presença de luso-brasileiros no sertão. Em 1687, o Senado 

da Câmara da cidade do Natal relatava ao Capitão-mor General de Pernambuco, João 

de Cunha Souto Maior, que os “índios Tapuios” já haviam “morto perto de cem pessoas” 

no sertão do Açu, já não sendo mais eles (os moradores) “os senhores daquellas 

paragens”.577 

 O temor dos colonos com relação aos indígenas – que já figurava nas próprias 

cartas de sesmarias578 – se intensificara à medida que os conflitos se agravavam nos 

anos seguintes. A análise da documentação produzida pelos oficiais do Senado da 

Câmara aponta que não era apenas a colonização e o povoamento das terras mais 

                                                           
574 Livro de Datas e Sesmarias da Capitania do Rio Grande do Norte. Livro nº 2, registros 30, 39 e 44, 
fls. 21v, 35 e 39v, 24/03/1676, 29/11/ 1779 e 02/02/1680. Apud MEDEIROS FILHO, Olavo de. Índios 
do Açu e do Seridó. p. 108-113. 
575 Carta de sesmaria doada a Domingos Fernandes e mais pessoas. Livro de Datas e Sesmarias da 
Capitania do Rio Grande do Norte. Livro nº 2, registro 31, fl. 22v, 24/03/1676. Apud MEDEIROS FILHO, 
Olavo de. Op cit. p. 101-102. 
576 Idem. 
577 Requerimento dos oficiais da Câmara de Natal ao Capitão-mor General de Pernambuco. IHGRN, 
Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal, Caixa 65, Livro 2, fls. 96v e 97, 
23/02/1687. 
578 A título de exemplo, podemos citar uma das cartas de sesmaria da ribeira do rio Acauã, doada a Luiz 
de Sousa Furna e mais três moradores da Capitania do Rio Grande, em 1679, na qual foi afirmado que 
as terras que eram solicitadas estavam despovoadas pelo fato dos colonos “temerem o gentio brabo”. 
Livro de Datas e Sesmarias da Capitania do Rio Grande do Norte. Livro nº 2, registro 39. fl. 35, 29/11/ 
1779. Apud MEDEIROS FILHO, Olavo de. Op cit. p. 110-111. 
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distantes da costa que estavam ameaçados. Havia um temor de que a cidade do Natal 

e outras povoações da faixa litorânea fossem atacadas, o que poderia levar a um 

processo de despovoamento da Capitania do Rio Grande. Como afirma Maria Fernanda 

Bicalho, a atuação dos oficiais camarários na América portuguesa se relacionava tanto 

à conquista de novos espaços (sertões), quanto à defesa e à manutenção das vilas, 

cidades e demais povoações da colônia. Esta atuação se configurava em um dos 

principais serviços à Coroa, fundamentando constantemente as justificativas de mercês 

régias por parte dos moradores.579 

Dessa maneira, nosso foco será analisar, sobretudo a partir do Livro das Cartas 

e Provisões do Senado da Câmara de Natal, as referências ao risco de despovoamento 

da cidade do Natal e demais povoações do litoral da Capitania, durante os primeiros 

anos da Guerra dos Bárbaros. Buscaremos perceber a relação entre essas ameaças e 

o temor que os moradores e as autoridades do Rio Grande possuíam em relação às 

populações indígenas que habitavam os sertões. A ideia de que os índios tapuias 

representavam um entrave à colonização desempenhou um papel extremamente 

importante na legitimação da ação bélica contra esses nativos. Nossa concepção é que 

o processo de interiorização na Capitania do Rio Grande contou com avanços e 

retrocessos, já que a resistência dos grupos indígenas lhe impôs determinadas 

condições e, até mesmo, limites. 

A fim de discutirmos a oposição entre os espaços da cidade (litoral) e do sertão, 

tomaremos como base as discussões de Yi-Fu Tuan, para quem a urbe representa um 

                                                           
579 BICALHO, Maria Fernanda. A cidade e o império: o Rio de Janeiro no século XVIII. 2003. p. 384-
387. 
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mundo ordenado, modificado pelo homem, em oposição ao caos do mundo natural.580 

De acordo com o autor, estes espaços ordenados e civilizados são constantemente 

ameaçados pela desordem e pela rebelião, podendo retornar ao caos original.581 O 

núcleo urbano colonial, dessa maneira, seria o oposto do sertão, espaço da desordem 

e da falta de controle régio.582 Estes espaços, que ainda não eram efetivamente 

controlados pelas autoridades coloniais, não seriam apenas de difícil incorporação ao 

império, mas também poderiam representar um perigo iminente à colonização. 

A cidade do Natal, em fins do século XVII, esteve no limiar entre o mundo 

circunscrito e conquistado – entenda-se colonizado – pelos luso-brasileiros e os 

grandes sertões, repletos de “gentios” que ameaçavam a frágil estabilidade daquele 

mundo. Não é difícil imaginar, portanto, que o medo do “bárbaro” fosse, naquele 

momento, um componente relevante na vida cotidiana dos moradores e autoridades da 

capitania do Rio Grande, condicionando em certa medida as suas ações durante a 

Guerra dos Bárbaros. As referências documentais acerca do abandono da Capitania – 

muito comuns entre os anos de 1687 e 1689 – atestam esse clima de medo. 

Para o historiador Jean Delumeau, o medo pode ser discutido como um 

sentimento que afeta não apenas os indivíduos isoladamente, mas também as 

coletividades e as civilizações.583 Apesar de ser natural, este sentimento, na espécie 

humana, é múltiplo e pode transformar-se, afetando e sendo afetado pelos processos 

                                                           
580 TUAN, Yi-Fu. Paisagens do medo. 2005. p. 232-233. 
581 Idem. p. 251. 
582 AMADO, Janaína. Op cit. 
583 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente (1300-1800): uma cidade sitiada. 1989. p. 12. 
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históricos.584 O medo do tapuia, dessa forma, será encarado como parte de uma ideia 

pré-concebida pelas populações que viviam na zona costeira da América portuguesa, 

mas que também se confirmou e/ou se modificou a partir de eventos concretos. 

Trataremos, portanto, de uma cidade que se viu ameaçada, nos anos finais da 

década de 1680, por povos que eram considerados bárbaros pelas autoridades e pelos 

moradores da Capitania do Rio Grande. Entendemos que esse clima de medo pode ser 

encarado como mais um elemento para explicar os eventos da chamada Guerra dos 

Bárbaros, ao lado dos interesses metropolitanos na ampliação do império e dos anseios 

dos colonos por terras – que viriam a ser liberadas através da ação bélica – e outras 

mercês régias. 

 

Uma cidade “metida entre os gentios alarves”: fragilidade, medo do “bárbaro” e 

ameaça de despovoamento  

“Cidade apenas no nome”. Assim Luís da Câmara Cascudo, escrevendo na 

década de 1940, se referiu à Natal do início do século XVII, período imediatamente 

posterior à sua fundação, que se deu em 1599. O autor ressaltou que, passados quinze 

anos, a cidade do Natal contava com apenas doze casas, experimentando um 

crescimento bastante lento até a década de 1630, quando ocorreu a invasão dos 

holandeses.585 Em um estudo mais recente, Rubenilson Teixeira chama a atenção para 

a precariedade da vida urbana em Natal e em toda a Capitania do Rio Grande até fins 

                                                           
584 Idem. p. 18-19. 
585 CASCUDO, Luís da Câmara. História da cidade do Natal. 1980. p. 31 – 37. 
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do século XVIII.586 Se foi assim, o que explicaria o fato de Natal já ter sido fundada 

com o título de cidade, o mais alto grau na hierarquia urbana do império luso?587 

 Concordando com Câmara Cascudo, Rubenilson Teixeira ao ressalta a 

importância estratégica da cidade do Natal e da Capitania do Rio Grande para a defesa 

da colônia e para a conquista de outras capitanias do norte do Estado do Brasil.588 

Talvez essa condição – de caráter militar – tenha possibilitado a concessão deste título 

à povoação, mesmo sendo ela tão incipiente. Vale lembrar ainda, de acordo com 

Cláudia Damasceno, que as hierarquias e concessões de títulos urbanos, no período 

colonial, não seguiam a mesma lógica, ou os mesmos critérios, que adotamos em nossa 

sociedade. O título de cidade possuía valor honorífico e não garantia à povoação, em 

princípio, “nenhuma prerrogativa econômica ou política suplementar”, podendo seguir 

critérios religiosos, políticos ou militares.589 A precariedade de uma povoação – ou o 

seu tamanho – não seriam, portanto, empecilhos para que viesse a receber o título de 

vila ou cidade.590 Além disso, uma povoação poderia ser fundada com determinado 

                                                           
586 TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. O poder municipal e as casas de câmara e cadeia: semelhanças 
e especificidades do caso potiguar. 2012. p. 57. 
587 De acordo com Cláudia Damasceno, os títulos de “vila” e “cidade” davam a uma localidade o direito 
de se autogerir, possuindo uma câmara. Entretanto, vale salientar que o nível mais elevado na hierarquia 
urbana do império português era atribuído aos núcleos que possuíam o status de “cidade”. Já o termo 
“povoação” era utilizado de maneira genérica, referindo-se tanto às vilas e cidades, quanto às 
aglomerações que não possuíam estes títulos e, portanto, não eram sedes de concelho. FONSECA, 
Cláudia Damasceno. Op cit. p. 28-29. 
588 CASCUDO, Luís da Câmara. Op cit. p. 37; TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. Op cit. p. 42. 
589 FONSECA, Cláudia Damasceno. Op cit. p. 29; 397-399. 
590 Rubenilson Teixeira afirma que os títulos de “povoação”, “vila” ou “cidade”, no período colonial, não 
estavam relacionados diretamente com o nível de “desenvolvimento ou de crescimento urbano das 
localidades”. TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. Op cit. p. 41. 
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título pela Coroa a partir de uma expectativa de crescimento futuro, o que, no caso de 

Natal, demorou séculos para ocorrer. 

 A despeito da importância estratégica da cidade do Natal apontada por Teixeira 

e Cascudo,591 Carmen Alveal ressalta o fato de que as povoações fundadas durante o 

período da União Ibérica (1580-1640) recebiam diretamente o título de cidade, e não 

de vila, como costumava fazer a Coroa portuguesa. A autora lembra que o mesmo 

ocorreu com a cidade de Nossa Senhora das Neves, fundada em 1585 na Capitania 

da Paraíba. Já Olinda, cuja importância econômica para o Estado do Brasil era bem 

maior, seria uma vila até 1676, quando adquiriu o status de cidade.592 

 A já apontada fragilidade da cidade do Natal, causada principalmente pela 

pequena quantidade de moradores, acabou por se agravar em função das guerras 

contra os holandeses. A sua expulsão, no ano de 1654, não deixou apenas a cidade 

em ruínas e praticamente despovoada, mas toda a Capitania do Rio Grande.593 À 

fragilidade da povoação devemos acrescentar um clima de insegurança decorrente da 

                                                           
591 Fátima Lopes também atenta para a importância estratégica da conquista da capitania do Rio Grande 
para o domínio lusitano sobre a porção mais ao norte da América portuguesa, que até as primeiras 
décadas do século XVII era ameaçada por povos estrangeiros, sobretudo os franceses. Ver Lopes, Fátima 
Martins. Op cit. p. 54-56. 
592 ALVEAL, Carmen Margarida. A formação da elite na Capitania do Rio Grande no pós-
Restauração (1659 – 1691). In: Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de 
Antigo Regime. Lisboa 18 a 21 de Maio de 2011. 
593 CASCUDO, Luís da Câmara. Op cit. p. 53. 
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presença de índios “bárbaros” nos sertões, que tinham o costume de “descer”594 à faixa 

litorânea e eram apontados como uma grande ameaça à colonização.  

Já em 1661, apenas sete anos após a expulsão dos flamengos, os moradores 

se reuniram em frente à sede do Senado da Câmara de Natal e, através do procurador 

do concelho, solicitaram que o Padre Leonardo Tavares não fosse transferido, já que o 

mesmo prestava grandes serviços à Capitania, “doutrinando os indios nas quatro aldeias 

existentes, reduzindo a fé catholica muitos outros”. Alegavam os moradores que outros 

vigários não se dispunham a “curar da freguezia pelo temor dos barbaros tapuyos que 

desciam todos os annos do sertão em grandes chusmas”. Por fim, os colonos 

ameaçavam abandonar a Capitania caso o seu requerimento não fosse atendido.595 

 Nesse documento, o confronto entre as ideias de barbárie e civilização, que 

marcava as concepções acerca do sertão colonial, aparece de forma evidente. A 

presença de um pároco que atuava com zelo e prontidão na conversão dos indígenas 

possibilitaria – até mesmo garantiria – o predomínio desta sobre aquela. Aos olhos dos 

moradores, os índios tapuias, ao “descerem” para o litoral e aproximarem-se da cidade, 

traziam consigo uma grave ameaça à sua segurança e à retomada da colonização na 

Capitania do Rio Grande, que se dava nesse momento através da reconstrução e do 

repovoamento da cidade do Natal. 

                                                           
594 Como será demonstrado adiante, o termo “descer” aparece na documentação oficial desse período 
para se referir aos momentos em que os índios tapuias se deslocavam do sertão para as proximidades 
das povoações litorâneas da Capitania do Rio Grande, incluindo a própria cidade do Natal. 
595 Apud LEMOS, Vicente. Capitães-Mores e Governadores do Rio Grande do Norte. p. 25. 
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 Também nas correspondências com o centro do império essa fragilidade e o 

clima de ameaça eram reafirmados. Em uma carta direcionada ao rei pelos oficiais da 

Câmara, em 1665, dava-se conta da falta de soldados, armas e munições na Fortaleza 

dos Reis Magos. Enfatizaram que os moradores da Capitania, que começava a ser 

povoada, eram “vassalos zellozos do seu Real Serviço porem tam pobres”, e, por isso, 

solicitaram que o rei reedificasse a fortaleza “para que a sombra della se povoe esta 

Cappitania e tenha Vossa Magestade ou sua real fazenda, nella lucros”. Pois na 

situação em que se encontrava, os moradores tinham grandes prejuízos “pella 

conservação da pas com os tapuias que dessem do certão todos os annos na 

ferramenta que lhes levão e gasto que lhe fazem nos poucos mantimentos que a terra 

produz”. Seria mais fácil para os ditos moradores, assim, que abandonassem suas 

terras e fossem se estabelecer em outras capitanias, já que a ameaça desses índios 

poderia se agravar com a presença de piratas (“enemigo de fora”) na costa, que 

praticavam “roubos e latrossinios".596 A cidade do Natal e a Capitania do Rio Grande, 

assim, eram apresentadas à Coroa como estando cercadas entre índios “bárbaros” e 

invasores estrangeiros, ambos ameaçando a posse do rei sobre o território. 

Passado algum tempo, a situação parece não ter se alterado muito, já que em 

1674, foram encaminhadas ao príncipe regente, D. Pedro, novas cartas dos oficias do 

Senado da Câmara e do Capitão-mor, Antônio Vaz Gondim, sobre a pobreza da 

Fortaleza dos reis Magos, que continuava carente de munições e de infantaria (havia 

apenas vinte soldados). Afirmavam que a Capitania, cujos poucos moradores seriam 

                                                           
596 CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao rei [D. Afonso VI] sobre o estado de ruína da Fortaleza 
dos Reis Magos e a falta de soldados, armas e munições. AHU-RN, Cx. 1, D. 7. 
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“os mais limitados de cabedal” de toda a América, ficava “metida entre os gentios 

alarves”, em uma condição extremamente vulnerável. Solicitavam que fossem enviados 

para a cidade do Natal “oitenta infantes e dous artilheiros com as armas e monições 

necessárias para a defença”, pois assim estaria “este povo mais seguro, e o gentio 

mais atemorizado”. Por fim, requeriam que Sua Majestade concedesse uma “esmola” 

para a reconstrução da Igreja Matriz, o que, segundo o Capitão-mor, possibilitaria o 

povoamento da cidade do Natal.597 

 O clima de insegurança se intensificou na segunda metade da década de 1680, 

quando os índios tapuias passaram a atacar os colonos recém-estabelecidos no sertão, 

especialmente na ribeira do Açu. As primeiras tentativas das autoridades para debelar 

o levante indígena redundaram em fracasso,598 levando ao abandono das sesmarias do 

sertão e a um rumor de que a cidade do Natal e outras povoações litorâneas poderiam 

ser atacadas. Nesse momento, o medo sentido pela população luso-brasileira do Rio 

Grande – sobre o qual podemos fazer apenas suposições – se torna visível para o 

historiador a partir do temor demonstrado por outros agentes históricos: as autoridades 

(os camarários e o Capitão-mor), que registraram na documentação oficial sua 

                                                           
597 CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre cartas do capitão-mor do 
Rio Grande do Norte, Antônio Vaz Gondim, e dos oficiais da Câmara de Natal, acerca do estado de ruína 
da Fortaleza dos Reis Magos, da falta de munições e infantaria e a cerca da reconstrução da matriz [de 
Nossa Senhora da Apresentação]. AHU-RN, Cx. 1, D. 14.  
598 Para Maria Idalina da Cruz Pires, o conhecimento do território deu grandes vantagens aos tapuias na 
fase inicial do conflito. Ver PIRES, Maria Idalina da Cruz. Guerra dos Bárbaros: resistência indígena e 
conflitos no nordeste colonial. 1990. p. 61. Já Pedro Puntoni chama a atenção para as dificuldades 
encontradas pelas tropas coloniais em função das constantes migrações dos grupos indígenas do sertão 
do Rio Grande, que não possuíam o hábito de formar aldeias fixas. Ver PUNTONI, Pedro. Op cit. p. 
118. 
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preocupação com o despovoamento da Capitania e chegaram a tomar medidas para 

evitá-lo. 

Os assaltos às fazendas e as hostilidades praticadas pelos tapuias contra os 

moradores do sertão – mais comuns a partir de 1687 – eram relatados às autoridades 

coloniais através de cartas enviadas pelos oficiais do Senado da Câmara da cidade do 

Natal. A situação era tão grave, aos olhos dos camarários, que em um espaço de sete 

dias – do dia 23 de fevereiro ao dia 01 de março – foram encaminhados pedidos de 

auxílio militar ao Capitão-mor General de Pernambuco, aos oficiais de Câmara de 

Olinda e ao Capitão-mor da Paraíba.599 Em setembro do mesmo ano, o Governador 

Geral, Mathias da Cunha, comunicou que havia ordenado que os Capitães-mores de 

Pernambuco e da Paraíba enviassem tropas para combater as “nações bárbaras” que 

vinham causando danos e mortes no sertão do Rio Grande, cujas despesas seriam 

pagas pela Câmara, já que se constituía em uma ação em benefício dos moradores da 

Capitania.600 

Pode-se perceber na documentação a ineficácia dessas ações, já que os oficiais 

da Câmara, em janeiro de 1688, relataram ao mesmo Mathias da Cunha que os tapuias 

já eram “senhores de todo o sertão” e passaram a assaltar os colonos que viviam na 

ribeira do rio Ceará-Mirim, a apenas cinco léguas da cidade do Natal. Isso obrigava os 

                                                           
599 IHGRN, Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal, Caixa 65, Livro 2, fls. 96v e 
97, 23/02/1687, 23/02/1687 e 01/03/1687. 
600 Ordens do Governador Geral, Mathias da Cunha, ao Coronel Antônio de Albuquerque da Câmara, 
sobre as entradas contra o gentio. IHGRN, Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal, 
Caixa 65, Livro 2, fls. 100, 100v e 101, 16/09/1687. A partir de PORTO ALEGRE, M. S.; MARIZ, M. 
da S.; DANTAS, B. G. (Org.). Op cit. p. 112. 
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moradores dessa ribeira e de outras localidades próximas (Cunhaú, Goiaininha, Mipibu, 

Tamatanduba, Guaraíras, Uitinga, Aldeia de São Miguel de Guajiru) a construírem casas 

fortes para a sua defesa, assistindo em cada uma delas apenas cinco ou seis soldados, 

já que os outros homens capazes haviam partido para o sertão.601 Outras três cartas 

foram enviadas no mesmo mês (mais uma para o Governador Geral e duas para o 

Governador de Pernambuco), nas quais eram relatadas as vitórias dos “gentios 

bárbaros” sobre as tropas que assistiam no sertão, lideradas pelo Coronel Antônio de 

Albuquerque da Câmara, o que animava os tapuias a atacar a cidade do Natal, onde 

nem a Câmara nem os moradores possuíam recursos para a própria defesa. A 

possibilidade de abandono da Capitania era algo iminente.602 

Luís da Câmara Cascudo, em seu livro História da cidade do Natal, publicado 

pela primeira vez em 1947, já havia enfatizado que, apesar da Guerra dos Bárbaros 

representar uma “história além dos limites urbanos da cidade”, esta também ficou 

ameaçada, “no meio do incêndio estalante”. Cascudo afirmou que Natal passou por 

“seus contrachoques, os choques de retorno. Viveu alarmada.” Sobretudo em 

decorrência dos ataques dos tapuias nas proximidades do Ceará Mirim e no Ferreiro 

Torto.603 Entretanto, os trabalhos mais recentes sobre a temática604 têm centrado suas 

                                                           
601 Carta dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador Geral. IHGRN, Livro das Cartas e Provisões 
do Senado da Câmara de Natal, Caixa 65, Livro 2, fl. 107v, **/01/1688. Apud LEMOS, Vicente. Op cit. 
p. 41-42. 
602 IHGRN, Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal, Caixa 65, Livro 2, fls. 108 e 
108v, 22/01/1688, 27/01/1688 e 28/01/1688. A partir de PORTO ALEGRE, M. S.; MARIZ, M. da S.; 
DANTAS, B. G. (Org.). Op cit. p. 114-115. 
603 CASCUDO, Luís da Câmara. Op cit. p. 54-55. 
604 Podemos citar os seguintes trabalhos, que já foram referenciados neste artigo: PIRES, Maria Idalina 
da Cruz. Op cit; PUNTONI, Pedro. Op cit; SILVA, Kalina Vanderlei. Op cit. 
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atenções no processo de conquista do sertão do Rio Grande e demais capitanias do 

norte, analisando um panorama mais geral do conflito, o seu fim e o seu sentido na 

lógica da expansão colonial. A documentação produzida pelos oficiais do Senado da 

Câmara, na fase inicial da guerra, possibilita enxergar outra questão: a fragilidade das 

povoações litorâneas da Capitania e a possibilidade de despovoamento dela e da sede 

do concelho, Natal. É sobre isso que podemos refletir quando encontramos na 

documentação referências ao crescimento da “ousadia” dos índios, que estavam 

“absulutos” com o “retiro” das tropas, o que levava os moradores a “desanimar” e 

abandonar (“despejar”) a Capitania do Rio Grande, ficando esta entregue não apenas 

aos tapuias, mas também aos piratas.605 

 O temor que os moradores da colônia sentiam dos índios tapuias se mostra de 

maneira bastante clara nesse momento. Para Pedro Puntoni, a visão dicotômica através 

da qual os lusitanos classificavam os nativos da América portuguesa, dividindo-os entre 

Tupi e tapuias, acabava “representando o corte entre aliados e inimigos, não só no 

imaginário, como nos contextos concretos”.606 A Guerra dos Bárbaros representou um 

dos exemplos mais singulares a esse respeito, já que os nativos do sertão das 

capitanias do norte passariam a ser identificados, ao longo do conflito, como inimigos 

irreconciliáveis, bárbaros e primitivos, contra os quais apenas a guerra poderia ser 

utilizada.607 Não caberia, nesse momento, a lógica de integrar esses índios à sociedade 

                                                           
605 Carta dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador de Pernambuco, João da Cunha Souto Maior. 
IHGRN, Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal, Caixa 65, Livro 2, fls. 111v e 112, 
29/05/1688. 
606 PUNTONI, Pedro. Op cit. p. 43. 
607 Em 14 de março de 1688, o Governador Geral, Mathias da Cunha, escreveu uma carta ao Governador 
de Pernambuco, ressaltando que a guerra a ser movida contra os bárbaros no Rio Grande deveria “ser 
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colonial através da catequese, que norteava as relações com os grupos Tupi.608 A 

ameaça que os tapuias representavam à conquista do sertão, ao único núcleo urbano 

da Capitania e às demais povoações costeiras do Rio Grande legitimava essa 

concepção. 

 A possibilidade de despovoamento da Capitania do Rio Grande pode nos 

parecer um exagero dos oficiais camarários, cujo objetivo seria atrair a atenção das 

autoridades coloniais e do reino para o Rio Grande. Entretanto, dois documentos 

internos à Capitania demonstram que tal ameaça era algo plausível e uma preocupação 

real para as autoridades. O primeiro deles seria um edital publicado pelo Capitão-mor, 

em janeiro de 1688, no qual se fez menção a denúncias realizadas pelo Senado da 

Câmara acerca de moradores que pretendiam se ausentar da Capitania. O edital 

estabelece a proibição dessa prática, e os moradores que tentassem fazê-lo seriam 

considerados traidores, denunciados e presos “na casa escura da fortaleza, e, para 

maior castigo” suas fazendas seriam confiscadas para pagar as despesas com a guerra. 

O mesmo deveria ocorrer com os seus vizinhos que, sabendo de tais intenções, não 

informassem ao Senado da Câmara.609 

                                                           

offensiva, e os prisioneiros captivos”. Solicitava que de Pernambuco fossem enviadas tropas “com toda 
a brevidade que estava pedindo a insolência dos Bárbaros, o estrago dos moradores, e o perigo de uma 
Capitania tão importante.” Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. v. 10, p. 263-267. 
608 Sobre a bipolaridade Tupi-tapuia ver Idem. p. 30-33 e 43-52; e PIRES, Maria Idalina da Cruz. Op 
cit. p. 25-29 e 60-62. 
609 Edital do Capitão-mor da Capitania do Rio Grande e Governador da Fortaleza dos Santos Reis. 
IHGRN, Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal, Caixa 65, Livro 2, fl. 107v, 
11/01/1688. Apud LEMOS, Vicente. Op cit. p. 45-46. 
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 O segundo documento interno que trata do tema é um Termo de Vereação do 

Senado da Câmara datado de cinco de maio de 1689, quase um ano e meio depois do 

edital supracitado. Os oficiais camarários, reunidos, decidiram enviar ao Capitão-mor, 

Agostinho Cézar de Andrade, uma carta solicitando que o mesmo não concedesse 

licença para que os moradores se ausentassem da Capitania, sobretudo aqueles que 

possuíssem muitas posses, evitando assim que o lugar ficasse entregue apenas “aos 

pobres”.610 A preocupação dos camaristas com a saída de indivíduos com recursos da 

Capitania pode ser explicada pelo fato de que isso limitaria os recursos disponíveis para 

a defesa do Rio Grande e da cidade do Natal frente à ameaça que a rebelião dos índios 

tapuias representava.611 Como já foi citado anteriormente, os gastos com a defesa da 

Capitania eram de responsabilidade dos moradores. 

Vale ressaltar, como defende Christiane Sarmento, em trabalho sobre o 

surgimento das primeiras povoações no sertão da Paraíba, que a lógica do processo 

colonizador tinha no estabelecimento de núcleos urbanos, integrados ao restante da 

colônia, a sua efetivação e consolidação.612 Concordando com essa assertiva, podemos 

afirmar que o despovoamento de uma cidade ou vila representava um fracasso para a 

Coroa. Portanto, impedir esse movimento seria uma das atribuições das autoridades 

instituídas nas capitanias e povoações do mundo colonial, como capitães-mores e 

oficiais camarários. Por outro lado, reforçar a possibilidade de abandono da sede do 

                                                           
610 IHGRN, Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, Caixa 2, fl. 85v, 05/05/1689. 
611 DIAS, Patrícia de Oliveira. Onde fica o sertão rompem-se as águas: processo de territorialização 
da ribeira do Apodi-Mossoró (1676-1725). 2015. p. 101. 
612 Christiane Sarmento afirma que a instituição oficial de núcleos urbanos pela Coroa era a principal 
forma de assegurar o domínio sobre o território da colônia. SARMENTO, Christiane Finizola. Povoados, 
freguesias e vilas na Paraíba colonial: Pombal e Sousa, 1701-1822. 2007. p. 15-19. 
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concelho (a cidade do Natal) e da Capitania em correspondências com o rei, com o 

Governador Geral e com outras autoridades poderia produzir o efeito desejado pelos 

grupos locais: o envio de tropas e de recursos que auxiliassem na defesa contra os 

inimigos.  

Em janeiro de 1689, os oficiais camarários relataram ao Bispo e Governador de 

Pernambuco que o Capitão-mor, Agostinho Cézar de Andrade, havia mandado que as 

tropas que assistiam no sertão do Açu se retirassem da localidade, enviando quarenta 

homens para substituí-los, o que poderia resultar em ataques dos índios à cidade do 

Natal. Solicitaram também que o dito Governador enviasse as fardas, que estavam em 

falta, a fim de que as tropas permanecessem no sertão, pois “indubitavelmente, retirando 

se esta gente, se despovoa o sertão e tarde se tornara a povoar”. Em Natal, de acordo 

com o documento, só haviam restado quatro moradores, que tinham ficado “mais por 

força que por vontade”; e, em Mipibu, os moradores estavam vivendo fortificados, sem 

poder sair nem para “ouvir missa” ou batizar os filhos, já que o sacerdote mais próximo 

estava a uma distância de cinco léguas da povoação.613  

Observa-se que a “guerra do gentio”, portanto, impedia os moradores de certas 

povoações da Capitania até de participarem dos ritos religiosos, que eram tão 

importantes para a sociedade colonial. Podemos afirmar, assim, que o cotidiano dessas 

pessoas era profundamente afetado pelo conflito, o que deve ter contribuído para a 

                                                           
613 Carta dos oficiais da Câmara de Natal ao Bispo e Governador de Pernambuco. IHGRN, Livro das 
Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal, Caixa 65, Livro 2, fls. 116, 116v e 117, 22/01/1689. 
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proliferação de um sentimento de medo na Capitania do Rio Grande, que atuou como 

catalisador para o processo de despovoamento que temos discutido. 

Apesar da ameaça, não podemos afirmar que os poderes instituídos na 

Capitania do Rio Grande fossem unívocos em suas proposições. Alguns conflitos, nessa 

fase inicial da Guerra dos Bárbaros, emergiram de propostas diferentes para solucionar 

os problemas causados pelo levante indígena. Uma dessas ocasiões foi quando um 

grupo de tapuias, chamados Panati, “deceu do sertão” a uma distância de apenas sete 

léguas da cidade do Natal, por um “rio chamado Potegi”, vindo pedir paz ao Capitão-

mor. Os oficiais do Senado da Câmara relataram que o povo encontrava-se 

“amotinado”, por acreditar que o “inimigo” queria a paz apenas para atacar a cidade e 

acabar de vez com os quatro moradores que ali restavam, pois “tendo conhecimento 

do nosso pouco poder se deliberão alguã traição q he o q elles custumão na melhor 

paz”. Afirmavam ainda que o que teria motivado esses indígenas a se dirigirem para as 

proximidades da cidade era o fato de “verem os lugares do certão desocupados”, sendo 

o mais adequado para a segurança dos moradores a “estroção deste bárbaro”. 614  

Contrariando o posicionamento dos oficiais do Senado da Câmara, o Capitão-

mor concedeu um salvo conduto aos índios Panati. Segundo ele, o grupo não teria 

participado da guerra e poderia auxiliar nas ações bélicas contra os grupos rebelados.615 

Permitiu-se que eles se estabelecessem na aldeia de Guajiru, nas proximidades da 

                                                           
614 Carta dos oficiais do Senado da Câmara ao Arcebispo e Governador Geral do Estado. IHGRN, Livro 
das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal, Caixa 65, Livro 2, fls. 117v, 118 e 118v, 
22/01/1689. 
615 Carta do Capitão-mor Agostinho Cézar de Andrade à Câmara de Natal. IHGRN, Livro das Cartas e 
Provisões do Senado da Câmara de Natal, Caixa 65, Livro 2, fls. 125 e 125v, 26/03/1689. 
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cidade do Natal, levando a novos protestos dos camaristas, que insistiam que esses 

índios eram traiçoeiros e que trariam danos aos moradores. Observaram ainda, em 

nova correspondência com o Capitão-mor, que esses indígenas continuavam 

praticando seus antigos costumes e falando sua língua, mantendo um “ódio natural” aos 

brancos. Sua presença entre índios catequizados poderia ser extremamente perigosa 

e, por isso, solicitavam que esses tapuias fossem repartidos entre os moradores que 

restavam na Capitania, a fim de que não se rebelassem ou fugissem para o sertão.616 

Consentindo o Capitão-mor com os termos apresentados pelos oficiais 

camarários,617 os nativos foram divididos e desmobilizados, o que dificultaria que 

organizassem ataques contra os colonos. Aqui, misturam-se o interesse pela mão de 

obra desses índios e o temor do que eles poderiam causar estando estabelecidos nas 

cercanias da cidade do Natal, já tão afetada pelas ameaças de despovoamento. A 

própria ideia homogeneizadora que os colonos possuíam acerca dos indígenas que 

habitavam o sertão servia de base para qualificar qualquer grupo tapuia como inimigo 

e, portanto, uma ameaça à colonização.  

Outro evento, nesses primeiros anos da Guerra dos Bárbaros, que levou a 

disputas entre os poderes sediados na Casa de Câmara e na Fortaleza dos Reis Magos 

foi a vinda dos paulistas, sob ordens de Governo Geral e chefiados por Domingos Jorge 

                                                           
616 Carta dos oficiais da Câmara ao Capitão-mor Agostinho Cézar de Andrade. IHGRN, Livro das Cartas 
e Provisões do Senado da Câmara de Natal, Caixa 65, Livro 2, fls. 127v e 128, 02/06/1689. A partir de 
PORTO ALEGRE, M. S.; MARIZ, M. da S.; DANTAS, B. G. (Org.). Op cit. p. 121. 
617 Agostinho Cézar permitiu que os indígenas fossem repartidos entre os moradores desde que fossem 
tomadas providências para que não se tornassem cativos. IHGRN, Livro das Cartas e Provisões do 
Senado da Câmara de Natal, Caixa 65, Livro 2, fls. 128v e 129, 06/07/1689. A partir de PORTO 
ALEGRE, M. S.; MARIZ, M. da S.; DANTAS, B. G. (Org.). Op cit. p. 122. 
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Velho, para a Capitania do Rio Grande, em 1688. Nesse momento, mais uma vez, os 

representantes do Senado da Câmara de Natal se colocaram contra uma decisão de 

Agostinho Cézar de Andrade e propuseram, afinando-se com a proposta do Governo 

Geral, uma guerra total contra os índios tapuias levantados. 

Em 1689, quando o Capitão-mor havia solicitado a saída de Jorge Velho e de 

seus homens dos sertões do Rio Grande, os oficiais da Câmara encaminharam um 

requerimento, assinado por moradores da Capitania, diretamente ao Mestre de Campo 

dos paulistas. Solicitavam que ele não se ausentasse do sertão enquanto houvesse 

notícia de que havia “gentio levantado”, caso contrário os tapuias poderiam tomar 

vingança nas “vidas e fazendas” dos moradores. Pediam que, cumprindo as ordens do 

Governador Geral, perseguisse e destruísse todo o “gentio” que “tem aroinado esta 

Capitania”.618 Em requerimento anterior, o Juiz Ordinário do concelho, Francisco 

Gomes, afirmara ao paulista que Agostinho Cézar demonstrava “pouco zello” e não 

estaria “atendendo ao bem deste povo” ao propor que se fizesse paz com o “gentio 

inimigo jandoim”.619 

Percebe-se que as propostas do Capitão-mor e dos oficiais camarários para 

solucionar os conflitos com os indígenas eram bem distintas. Enquanto o primeiro 

chegou a capitular com alguns grupos Tarairiú, os camaristas pareciam propor uma 

                                                           
618 Requerimento que os oficiais da Câmara de Natal fizeram ao Mestre de Campo da Tropa dos 
Paulistas, Domingos Jorge Velho. IHGRN, Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal, 
Caixa 65, Livro 2, fls. 120 e 120v 26/03/1689. Apud MEDEIROS FILHO, Olavo de. Op cit. p. 130-131. 
619 Requerimento que o juiz ordinário Francisco Gomes fez ao Mestre de Campo do Regimento dos 
Paulistas, Domingos Jorge Velho. IHGRN, Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal, 
Caixa 65, Livro 2, fls. 119 e 119v, 23/03/1689. Apud MEDEIROS FILHO, Olavo de. Op cit. p. 128-
129. 
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guerra ofensiva, que liberasse definitivamente as terras do sertão para a colonização e 

livrasse toda a Capitania do Rio Grande da ameaça do “gentio bárbaro”.620 Também 

não havia, nesse momento, concordância entre as autoridades da Capitania acerca da 

participação de tropas vindas de outras partes da colônia no conflito. 

Os estudos já clássicos de Maria Idalina da Cruz Pires (1990) e Pedro Puntoni 

(1998) sobre a Guerra dos Bárbaros deram grande enfoque à atuação desses grupos 

de forasteiros, sobretudo os paulistas e as tropas vindas de Pernambuco, analisando o 

papel que desempenharam no processo de interiorização e de conquista das áreas 

mais afastadas da costa. Observar a atuação e os posicionamentos dos oficiais da 

Câmara da cidade do Natal no conflito nos permite compreender a forma como a Guerra 

dos Bárbaros foi percebida a partir do litoral. Dessa perspectiva, vemos que esse conflito 

não foi apenas uma guerra de conquista, mas uma disputa pelo espaço, na qual o 

mundo ordenado do litoral e o caos representado pelos sertões se confrontaram, um 

ameaçando o outro. O olhar unilateral e posterior, isto é, a partir do presente, sobre as 

ações que possibilitaram a incorporação do sertão do Rio Grande ao mundo colonial 

                                                           
620 Em julho de 1689, o Senado da Câmara encaminhou um memorial ao rei, no qual solicitava que Sua 
Majestade ordenasse às tropas que assistiam nos sertões do Rio Grande que não se retirassem dele até 
“com efeito se destruir e arruinar todo o gentio, ficando estes [sertões] livres para se colonizarem”. 
Alertavam ao rei que não convinha “fazer-se paz nenhuma com este gentio, por ser gente que não 
guarda fé, falsos e traidores”, e que seria “debaixo da paz e maior amizade” que causavam maiores 
danos à Capitania, resultando na desconfiança e na irritação dos moradores, que, segundo o documento, 
não poderiam “fiar mais destes bárbaros”. A solução apontada pelos camarários passava por uma ação 
dura das tropas coloniais, “estruindo-se este gentio, e guerreando-se com ele até de todo se acabar”. 
Memorial que a Câmara de Natal escreveu para ser levado à Sua Majestade. IHGRN, Livro das Cartas 
e Provisões do Senado da Câmara de Natal, Caixa 65, Livro 2, fls. 129, 129v, 130, 130v, 131 e 131v, 
02/07/1689. 
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pode obscurecer alguns eventos que, como vimos, não estavam ligados apenas à 

conquista de novos espaços, mas à defesa de povoações pré-existentes. 

Considerações finais 

 Em carta a Domingos Jorge Velho, datada de oito de março de 1688, o 

Governador Geral do Estado do Brasil, Mathias da Cunha, pedia que o paulista 

marchasse rumo ao sertão do Rio Grande e causasse todo o dano possível aos tapuias, 

afirmando que as tropas não teriam apenas “todas as glórias de degolarem os bárbaros, 

mas a utilidade dos que aprisionarem”, já que a guerra era considerada justa.621 Assim 

respondia o governo colonial aos relatos produzidos pelas autoridades da Capitania do 

Rio Grande – com destaque para os oficiais do Senado da Câmara da cidade do Natal. 

O discurso dessa instituição produziu um cenário de medo e de um iminente 

aniquilamento da Capitania e de seus moradores pelo “gentio bárbaro”, que entravava 

a colonização e a expansão da atividade pecuária, ameaçando novas e antigas 

povoações. 

É estranho para nós – conhecedores do desfecho da Guerra dos Bárbaros e de 

suas consequências para as populações indígenas que habitavam o sertão do Rio 

Grande – imaginar que os tapuias representassem tamanha ameaça à colonização, a 

ponto de levar ao despovoamento de uma cidade litorânea, fundada há quase cem anos 

naquele momento. Kalina Vanderlei afirma que a noção de sertão, construída a partir 

do litoral, concebia uma hierarquização de tais espaços, o que justificaria a conquista 

                                                           
621 Carta de Mathias da Cunha a Domingos Jorge Velho, 08/03/1688. Coleção Documentos Históricos 
da Biblioteca Nacional. v. 10, p. 262-263. 
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daquele por este.622 Imaginar que o sertão poderia ter dominado o litoral – ou que os 

nativos não apenas resistiram ao avanço dos currais de gado, mas puseram em risco 

as povoações situadas na costa – é algo que nos soa como inverossímil, pois 

naturalizamos uma conquista empreendida ao longo dos séculos, de maneira constante 

e ininterrupta, que teria se encaminhado sem pausas ou recuos, sempre no sentido 

leste-oeste. A resistência indígena, que, em alguns momentos, inverteu o sentido da 

expansão colonial ou impediu que ela ocorresse, demonstra que a conquista do sertão 

não se deu como um processo inexorável, ou uma fatalidade da história. 

A documentação produzida pelos camaristas da cidade do Natal no início da 

Guerra dos Bárbaros assinala que não era apenas a conquista de novos espaços no 

sertão que estava em xeque, mas a manutenção e a segurança das povoações 

litorâneas e de seus moradores. Não negligenciamos o fato de que tais 

correspondências, ao enfatizar uma ameaça à cidade do Natal, legitimavam a ação 

bélica contra os indígenas, buscando produzir um efeito de convencimento sobre as 

autoridades coloniais e sobre a Coroa, que deveriam enviar o socorro necessário – 

entenda-se tropas e recursos – à Capitania do Rio Grande o quanto antes. Entretanto, 

percebemos, a partir da repetição da temática na correspondência do Senado da 

Câmara com outras instâncias da administração do império e de documentos internos 

à Capitania (como os Termos de Vereação e um edital do Capitão-mor), que o 

sentimento de medo com relação à rebelião dos tapuias era algo presente no cotidiano 

                                                           
622 SILVA, Kalina Vanderlei. Op cit. p. 140. 
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não apenas da administração, mas dos moradores da cidade do Natal e demais 

povoações. 

Não se trata, como afirmou Jean Delumeau, de explicar a experiência humana 

unicamente pelo viés do medo. Este seria um dos enfoques possíveis para analisar os 

processos históricos nos quais as sociedades humanas se inserem. Seria um dos 

componentes da experiência humana.623 É neste sentido que propomos estudar a 

Guerra dos Bárbaros a partir do medo que o “gentio brabo” despertava nos moradores 

das áreas litorâneas e nos indivíduos envolvidos com a administração colonial. Partimos 

da premissa de que os interesses dos colonos na concessão de mercês régias, na 

liberação das terras do sertão – o que seria efetivado através da ação bélica contra os 

tapuias – e no acesso à mão de obra indígena compõem outros elementos 

extremamente importantes para explicar esse processo. Mas não podemos negar que 

estes mesmos colonos vivenciavam um cotidiano muitas vezes imprevisível, e que a 

segurança se constituía em uma condição indispensável para a colonização. A ausência 

da primeira poderia resultar no fracasso da segunda. 
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NEM SÓ FRECHEIROS, NEM AGREGADOS. A FORÇA DE COMBATE DOS 
ÍNDIOS DA SERRA DE IBIAPABA NO PROCESSO DE EXPANSÃO DA 
COROA PORTUGUESA NAS CAPITANIAS DO NORTE – SÉCULO XVIII 
 

Lígio de Oliveira Maia624 

 

Considerações iniciais 

Localizada na fronteira das capitanias do Ceará e Piauí, a aldeia de Nossa Senhora da 

Assunção ou simplesmente aldeia de Ibiapaba era uma aldeia cristã governada pelos jesuítas 

(1700-1759). Nesse altiplano fincado no semiárido, quase um oásis cercado de caatingas, 

desenvolvera-se um dos maiores redutos missionários da Companhia de Jesus no Brasil fora 

da área das Missões do Paraná-Uruguai conhecido como os Trinta Povos missioneiros. Ao 

longo do século XVIII, o número de índios aldeados oscilara entre quatro mil e 7.500 almas625. 

Ainda que surpreendente, não era o contingente demográfico que mais chamava a atenção da 

coroa portuguesa. O valor dos índios da aldeia de Ibiapaba estava no seu uso enquanto uma 

força militar aliada combatendo eles, em várias ocasiões ao longo dos Setecentos, índios hostis 

e contrários aos interesses da coroa na região entre as capitanias do Ceará, Piauí e mesmo no 

Maranhão.  

                                                           
624 Professor Adjunto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Líder do Grupo de Pesquisa, 
“Formação dos espaços coloniais: economia, sociedade e cultura” (CNPq/UFRN). 
625 De acordo com a carta anual de 1696 existia em todo o Estado do Maranhão nas aldeias dos jesuítas 
cerca de 11.000 almas; no centro e sul do Brasil, em 1702, contabilizava-se cerca de 15.450 índios 
missionados; na capitania geral de Pernambuco e suas anexas, no mesmo ano, havia cerca de 6.700 
índios, dos quais, 4.000 deles estavam na aldeia de Ibiapaba. Em 1759, o número de almas na aldeia 
de Ibiapaba era de 4.441 índios, enquanto outro dado para o ano de 1784 nos dá um número de 7.454 
índios aldeados (MAIA, 2010: 364-365). 
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Com uma longa experiência de contato com os europeus, em especial, com os 

missionários da Companhia de Jesus desde pelo menos o início do século XVII, os grupos 

indígenas aldeados na Serra de Ibiapaba estavam inseridos na lógica de funcionamento daquela 

sociedade de Antigo Regime626 participando tanto quanto lhes era possível das relações de 

poder. A escolha de sua ação colaboracionista deu-lhes, em graus diversos, certa autonomia 

dos poderes locais, não poucas vezes, negociando diretamente com autoridades de 

Pernambuco e mesmo do Reino (MAIA, 2005). 

Mas, exatamente, como fora forjada essa força militar dos índios aldeados? 

Diferente dos índios do sertão, aos índios das aldeias era garantida a posse da terra e 

o bom tratamento das autoridades, de acordo com as diferentes legislações indigenistas no 

período colonial. Uma vez catequizados pelos religiosos, seriam esses índios, como 

denominavam os documentos do século XVIII, “vassalos úteis”. De fato, desde o século XVI, 

os índios aldeados estavam sujeitos ao pacto de vassalagem, adquirindo o direito à proteção 

real, ao mesmo tempo em que suas obrigações deveriam ser cumpridas como, por exemplo, 

lutando nas guerras contra estrangeiros ou grupos indígenas hostis e se dispondo a trabalharem 

em serviços ao rei e aos moradores em troca de salários. Esse sucinto painel ideal, formulado 

por Perrone-Moisés, como ela mesma explica, sofreria modificações a partir do jogo de força 

entre moradores, religiosos e autoridades laicas, em regiões e contextos históricos diversos 

(PERRONE-MOISÉS, 1992: 118-119). 

                                                           
626 Grosso modo, entende-se por Antigo Regime um tipo de sociedade estamental em que as relações 
sociais se configuravam a partir de diferentes formas de hierarquia e privilégio, portanto, não exclusivas 
aos aspectos mercantis. Neste sentido, coloco-me ao lado de estudiosos que têm compreendido as 
peculiaridades de Antigo Regime na América portuguesa. Cf. Hespanha (2001: 163-188); Fragoso & 
Bicalho & Gouvêa (2001). 
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Mesmo com a mudança processada pela aplicação do diretório pombalino (1759) - 

abrangente legislação indigenista que substituíra o Regimento das Missões (1686) - a condição 

dos índios como vassalos d’El Rei não desaparecera. Todavia, diferente da intenção legal e 

integracionista das aldeias cristãs, a nova legislação indigenista possuía um caráter 

assimilacionista, por exemplo, elevando as antigas missões religiosas a “vilas de índios”, isto é, 

municipalidades com câmara, fisco e justiça, semelhante às outras quaisquer do reino627. A 

mesma legislação proibia que se dessem aos índios vilados nomes afrontosos, como de Negros, 

para não confundi-los com escravos africanos; estabelecia também que não haveria qualquer 

distinção de honras entre os índios e outros vassalos da coroa; e ainda incentivava os 

casamentos com os brancos (Directório, §§ 10, 11, 88). Tudo isso, “considerando a igualdade, 

que tem com eles [os índios] na razão genérica de Vassalos de Sua Majestade” (Idem, §83). 

Na carta régia que extinguiu o diretório, no Pará, em 1798, a rainha também manteve a 

indistinção de vassalagem dos índios dos outros seus vassalos628. 

A condição de índios aldeados, depois vilados, todavia, não os igualava aos outros 

súditos da coroa. De acordo com Almeida, essa era uma condição especial, baseado nas leis 

indigenistas, cujo tratamento desigual era próprio na sociedade do Antigo Regime onde cada 

um dos súditos possuía sua função na escala social; mas que vislumbrava alguns direitos e 

                                                           
627 Com a aplicação do diretório a partir de 1759, a aldeia de Nossa Senhora da Assunção foi elevada 
à vila de índios com denominação de Vila Viçosa Real. Cf. Edital de criação da Vila Viçosa Real. 
01/07/1759. Notas históricas de Viçosa do Ceará extraídas do livro de Câmara local. BNRJ, I-28, 9, 13, 
fl.2. 
628 “Hei por bem abolir e extinguir de todo o directório dos índios, estabelecido provisoriamente para o 
governo econômico das suas povoações, para que os mesmos índios fiquem sem diferença dos outros 
meus vassalos, sendo dirigidos e governados pelas mesmas leis que regem todos aqueles dos diferentes 
Estados que compõem a monarquia, restituindo os índios aos direitos que lhes pertencem, igualmente 
aos meus outros vassalos livre” (grifos meu). Carta Régia ao capitão-general do Estado do Pará acerca 
da emancipação da liberdade indígena e fim do Diretório pombalino. 12/05/1798. ANRJ, Códice 807, 
vol. 11, fls. 23-34. 
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garantias, apropriados pelos índios em momentos diversos ao longo do período colonial. Dito 

de outro modo, na condição jurídica de vassalos, portanto, integrados à colonização, eles 

passaram a manejar de forma criativa as novas práticas culturais e políticas em busca de seus 

próprios interesses  (ALMEIDA, 2003: 25, 103). 

Como se verá esses aspectos mencionados quanto à vassalagem indígena são 

imprescindíveis enquanto norteadores à compreensão do papel social dos índios no contexto 

do século XVIII nas capitanias do Norte629.  

Fronteiras coloniais e vassalagem indígena  

No século XVII, a capitania do Ceará era uma região de passagem e de defesa, uma 

área de demarcação militarizada através da criação e manutenção de fortes. Essa situação 

permanecera de modo mais ou menos semelhante tanto para a coroa portuguesa quanto para 

comandantes holandeses, nos breves intervalos em que as Províncias Unidas dos Países 

Baixos ocuparam o Ceará, entre os anos de 1637-1644 e 1649-1654 (CÂMARA, 1956)630.  

À época, certa estabilidade na expansão colonialista no litoral impeliu novos impulsos 

em direção ao sertão que, no caso do Ceará, esteve desde seu princípio diretamente ligado ao 

Maranhão, conforme se observa na afirmação, em 1624, do capitão Simão Estácio da Silveira 

na sua Relação Sumária: “uma conquista muito grandiosa & dilatada, cuja governança S. 

                                                           
629 Grosso modo, no século XVIII, as capitanias do Norte diziam respeito à capitania geral de Pernambuco 
e suas capitanias anexas, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Sobre o processo de constituição 
jurisdicional desse espaço colonial, vide: Menezes (2006). 
630 O governador do Maranhão, Bento Maciel Parente, representou a Coroa à construção de fortes ou 
guarnições em São Luís, Rio das Amazonas e Seara [Ceará] que precisavam ser, ainda, militarizados 
para proteção de 42 léguas de costa para “impedir o comércio dos naturais com os inimigos”. 
Representação de Bento Maciel Parente a El-rei sobre as coisas tendentes a defesa e observação e 
bom governo da Província do Maranhão [04/08/1636]. In: RIC, tomo XXIV, p. 234, 1910. 
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Majestade tem demarcado desde o Ceará até o último marco do Brasil” (ABN, vol. 94, anexo, 

1974). 

Na capitania do Ceará, a aldeia da Serra de Ibiapaba a partir de empreendimentos em 

direção ao Maranhão - de entradas catequéticas e/ou de reconhecimento - constituíra-se no 

século XVII como uma região colonial; cujos marcos temporal e espacial não pode ser medida 

nem em eventos isolados e nem em pontos naturais, mas num conjunto de relações em que 

perpassavam interesses de autoridades metropolitana e local, de membros da Companhia de 

Jesus e dos grupos indígenas envolvidos, revelando complexos dispositivos de aproximação e 

reconhecimento para a conquista e para a conversão (MAIA, 2010). 

Por outro lado, a realidade colonial não se engendrava como um simples reflexo de 

determinações reais através de tratados de limites ou quaisquer outras formas de marcadores 

territoriais. A constituição de fronteiras e limites é um processo de ininterrupta negociação. Um 

complexo de relações sociais que diz respeito a diferentes agentes e interesses que se valem 

no mais das vezes de uma política de força (violência, por exemplo) para atingir seus objetivos. 

Porém, vale notar, era colocada em uso também uma política de aproximação, alastrando e 

negociando espaços quase sempre como resultados de diferentes experiências no Novo Mundo. 

Ângela Domingues destacou que, diferente da Inglaterra isabelina que primava 

unicamente pela posse da terra, a coroa portuguesa “visava tornar doméstico, útil e civil não 

apenas o solo, como os homens”. No norte do Brasil, a política do diretório foi o ponto alto 

dessa ação definitiva de integração da área amazônica, considerada até então “terra livre” – 

que de acordo com o direito vigente era assim considerada porque não havia nela soberano 

cristão. Antes demarcada apenas por fortalezas em torno de cidades e na via fluvial constituída 

pelos rios Amazonas-Solimões, a coroa percebeu a necessidade de através da uti possidetis 

reclamar sua posse sobre as vastas regiões de conflitos de fronteiras (com Caiena, Guiana 
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Holandesa e Vice-reinado de Nova Granada) com a transformação dos ameríndios em súditos 

ou vassalos reais, sem distinção em relação aos demais (DOMINGUES, 2000: 76, 85-87). 

Uma das hipóteses sustentada por este texto consiste em afirmar a íntima relação entre 

vassalagem indígena da aldeia da Serra de Ibiapaba e a proteção da capitania do Ceará e 

regiões circunvizinhas, especialmente contra os grupos de índios considerados hostis ao 

processo de expansão colonial. A integração das fronteiras do império português na sua colônia 

brasílica - seja ao norte e extremo oeste, seja ao sul em áreas de missões, quer tenha sido 

estabelecida pela diplomacia ou pela guerra aberta - não deve, por sua importância, obstar a 

análise de outras fronteiras, neste caso, das chamadas fronteiras internas631. 

Como se pode notar, a dinâmica e fluidez na constituição das fronteiras, especialmente 

quanto à relevância dos grupos indígenas em situação de extrema interação, interessava 

sobremaneira aos objetivos do império. Questão que se transforma quando a expansão deixa 

de ser uma posse meramente simbólica para tornar-se imperativa. 

A experiência histórica do contato dos índios da aldeia de Ibiapaba ao longo de mais 

de cem anos resultou num tipo de acomodação social que no período setecentista abriu outras 

possibilidades quanto à manutenção de alguma autonomia frente aos poderes coloniais. 

Inicialmente, a região da Serra de Ibiapaba era uma área de refúgio ao colonialismo, de intensa 

instabilidade em conflitos intergrupais pelo uso e usufruto dos recursos naturais. Em seguida, 

já com a presença dos missionários (1700-1759), um refúgio de outra natureza através da 

aldeia cristã, reduto contra apresadores que vagavam pelo sertão e promoviam uma política 

colonial de expansão absolutamente nociva às populações indígenas - com a guerra aberta e 

a usurpação de territórios de uso tradicional. Assim, diferente dos índios do sertão, passíveis 

                                                           
631 As fronteiras internas eram limites geográficos controlados pela sociedade colonial (núcleos urbanos, 
trajetos fluviais) por oposição ao sertão; ao passo que as fronteiras externas diziam respeito ao sertão, 
nas áreas que se pretendia definir com outros estados europeus (DOMINGUES, 2000: 85). 
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de escravidão pelos “resgates” ou pela “guerra justa” – não raro, justificativas falseadas -, 

estarem os índios de Ibiapaba aldeados – depois vilados – ao longo do século XVIII significou 

a apropriação por eles dessa condição especial construindo a partir de sua colaboração com a 

coroa portuguesa uma relevante e relativa autonomia frente aos poderes estabelecidos (MAIA, 

2010). 

Na primeira metade do século XVIII quando a região de Ibiapaba era considerada uma 

fronteira, no sentido empregado por Boccara (2007), isto é, enquanto um espaço sob um 

processo de domínio e integração ao império português, aos grupos indígenas era concedido, 

como vassalos úteis, prerrogativas militares da maior relevância; tanto na capitania do Ceará 

quanto nas capitanias vizinhas, cujo raio de ação objetivava a manutenção da posse real e 

ajuntamento de novos vassalos. 

Pelo menos foram com esses objetivos que o padre Ascenso Gago, superior da aldeia 

de Ibiapaba e procurador das missões do Brasil e o padre Antônio de Sousa Leal elaboraram, 

juntos, em 1720, uma consulta ao Conselho Ultramarino acerca de se não permitir que a aldeia 

tivesse sua jurisdição mudada para a capitania do Piauí; pois, não apenas “se arruinaria a 

aldeia, como se privaria o Ceará dos seus defensores, ficando em risco as fazendas dos seus 

moradores”. Assim, “além de ficar aquela fronteira [Piauí e Ceará] segura, poderiam, com a 

faculdade de conceder paz, atrair ao domínio del-Rei muitos vassalos” 632. 

De fato, o que estava em jogo era a integração de um domínio (dominium) que se dizia 

d’El Rei embasada há muito nas bulas papais; para tanto, contudo, o domínio de homens 

(imperium) ou a vassalagem deles era outro dispositivo que correspondia ao mesmo feixe legal 

para a criação e manutenção de uma dominação completa. É necessário enfatizar que o 

                                                           
632 Consulta que, por decreto de 25 de Setembro de 1720, deu o Conselho Ultramarino sobre as 
representações do padre João Guedes e Antônio de Sousa Leal. 16/10/1720. In: Rau (1958: 282-286). 
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reconhecimento de certa autonomia dos índios aldeados – aliás, como ocorrera também nos 

domínios de Castela – era condição essencial para o estabelecimento do vínculo de 

vassalagem, “fator constitutivo da essência imperial”633.  

Como pode ser notada, reverberava-se nos rincões ibiapabanos uma das mais 

importantes marcas da dominação portuguesa, o pacto de vassalagem, cujo fim era o domínio 

de terras e a dominação de homens. Atores imprescindíveis enquanto força militar aliada, os 

índios da Serra de Ibiapaba colaboraram com esse processo. 

 

Força militar dos índios da aldeia de Ibiapaba 

Vários estudiosos têm apontado que dependendo do contexto de interação social 

encontrado em diversas regiões, especialmente em áreas fronteiriças em processo definitivo de 

integração ao domínio colonial, os povos indígenas poderiam a partir de suas inserções, 

enquanto vassalos da coroa, conseguirem algumas vantagens e até mesmo mercês e outras 

regalias, próprias do Antigo Regime (RAMINELLI, 2009; GARCIA, 2009; ALMEIDA, 2003; 

RESENDE, 2003; MONTEIRO, 2001). 

Tais inserções poderiam se constituir em outras formas que não apenas o aspecto da 

força bélica, mas certamente eram em boa medida tributárias dela. Por exemplo, como se 

defendeu em outra ocasião, na capitania do Ceará na primeira metade do século XVIII as 

solicitações de datas de sesmarias elaboradas por índios serviram como elementos 

fundamentais na atualização da vassalagem indígena634. A relação dos serviços prestados a 

                                                           
633 É importante enfatizar que a relação da coroa portuguesa com seus vassalos ultramarinos ressoou 
de maneira diferente em distintas partes de suas conquistas (ALENCASTRO, 2000: 12-21). 
634 Isso porque os argumentos dos índios quase sempre se valiam de serviços prestados a coroa em 
conflitos contra outros índios hostis, inclusive, relembrando o bom serviço de seus ascendentes, isto é, 
forma semelhante às usadas por solicitantes não índios. Cf. Maia (2011a). 
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coroa e, por consequência a recompensa deles, deram aos índios de Ibiapaba a possibilidade 

de transformarem-se não apenas em simples vassalos, mas em vassalos cuja importância de 

seu aparato bélico não ficara restrita apenas ao instável período das primeiras décadas 

setecentistas, especialmente, no generalizado conflito da Guerra dos Bárbaros ou mais 

precisamente na sua fase sertaneja, a Guerra do Açu (c.1687-1720)635. 

Sabe-se que a própria composição das forças bélicas no contexto da Guerra do Açu 

era em grande medida formada por índios aldeados, identificados na documentação como índios 

frecheiros. Mesmo as tropas de paulistas que no primeiro momento levaram índios do sul do 

Brasil, logo se viram na necessidade de repor seus contingentes de praças - por baixas ou 

fugas - com índios de aldeias missionárias da região de conflitos (SILVA, 2003: 242-254; 

PUNTONI, 2002). Neste sentido, não seria nenhum exagero afirmar que, pensada em bloco, a 

guerra dos bárbaros foi na verdade uma guerra de índios contra índios ou, em outras palavras, 

de índios aliados e índios inimigos636. 

Vale lembrar que a única força militar indígena com reconhecimento burocrático, isto é, 

reconhecida nas instâncias administrativas do governo geral, era dos índios do terço de 

Camarão, sendo essa tropa, inclusive, institucionalizada aos moldes da estrutura militar lusa. O 

chamado terço dos índios seguia o modelo das milícias coloniais e seus sucessivos 

comandantes eram escolhidos entre os parentes de Felipe Camarão, ostentando pelo menos 

                                                           
635 Para alguns autores, a Guerra dos Bárbaros constituíra-se em dois episódios de longo alcance 
espacial e temporal abarcando as Guerras do Recôncavo Baiano (1651-1679) e a Guerra do Açu (1687-
1704). Cf. Puntoni, 2002; entretanto, considero com outra autora que a Guerra do Açu alastrou-se para 
o início da segunda década do século XVIII (Cf. PIRES, 2002). 
636 É preciso não perder de vista o caso de grupos indígenas inimigos que por exigência de paz mudaram 
de lado em contextos específicos durante os conflitos. Com isso não se quer dizer, ainda, que não 
houvesse outros grupos sociais envolvidos, pois “as expedições sertanejas agregam contingentes de 
diferentes origens, sejam paulistas, regulares, ordenanças, milicianos, índios ou criminosos”; mas antes, 
que “o principal contingente indiscriminado agregado como apoio a todas as outras tropas é o de índios 
aldeados” (SILVA, 2003: 266).  
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até 1733, o cargo de “governador do terço dos índios de Pernambuco” com jurisdição até 

mesmo sobre as capitanias anexas (SILVA, 2003: 241). 

Por outro lado, a experiência nos conflitos no Recôncavo Baiano (1651-1679) deu às 

autoridades coloniais a plena certeza do imprescindível uso da força militar dos índios também 

na região do Açu. Paradoxalmente, contudo, lhes reservavam pouco reconhecimento, pelo 

menos no âmbito institucionalizado, já que apenas o terço de Camarão, efetivamente, ganhara 

tal condição na estrutura bélica da coroa portuguesa naquela expansão colonialista. Naquele 

cenário, 

A Coroa desvaloriza os frecheiros [índios aldeados], usando-os 
sempre como peças de apoio, não lhes conferindo autonomia ou 
comandos. Nesse sentido, devemos perceber a existência de uma 
incógnita em todos os discursos e narrativas envolvendo a guerra dos 
bárbaros, pois a atuação dos índios aldeados não fica jamais de todo 
clara (SILVA, 2003: 273). 

 

Ainda que a proeminência de mando tenha sido enfocada nas tropas de paulistas, o 

uso dos índios retirados das aldeias missionárias - os índios flecheiros - sempre foi uma 

constante porque imprescindível aos interesses da coroa na região dos conflitos. O oficial militar 

escolhido para comandar esse contingente de tropas irregulares advinha de uma autorização 

régia, pois a “Coroa procura manter também um controle político sobre os aldeamentos, com a 

nomeação de chefes indígenas para o posto de capitão de índios” (SILVA, 2003: 242).  Ainda 

para esta autora, “as instituições tribais atreladas à guerra são também assimiladas pela 

colonização, como podemos observar na mobilização dos contingentes de frecheiros retirados 

dos aldeamentos sertanejos”; dizendo de outro modo, para os povos indígenas, o aldeamento 

missionário e os acordos de paz significaram a diluição de suas autonomias tidas por 

“primordiais”: “No todo, esse processo mina as estruturas sociais, econômicas e culturais dos 
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povos do sertão, assim como antes funcionava com os tupi litorâneo, permitindo sua mais fácil 

assimilação como mão de obra para a Coroa e para os colonos” (SILVA, 2003: 244, nota 471). 

Partidária da visão funcionalista de Florestan Fernandes, cuja aculturação seria um dos 

extremos da conquista – ao lado da fuga e da resistência belicista aberta – aos índios flecheiros 

e/ou agregados às tropas de paulistas e aos outros régulos do sertão só restava à subordinação 

aos valores europeus num lento processo de diluição étnico-cultural (idem). 

Essa perspectiva de atuação indígena quanto à conquista, portanto, reagindo mais que 

agindo, é apenas um dos sintomas de um tipo de historiografia construída a partir do ponto de 

vista do europeu. Esta pesquisa propõe outra perspectiva, um deslocamento analítico no veio 

da etno-história, considerando a perspectiva nativa do fenômeno social em questão, levando-

se em conta a percepção indígena do contexto histórico mais amplo em que estavam inseridos. 

Ainda que herdeiros de um código cultural que os diferenciavam de outros estratos sociais, os 

povos indígenas elaboravam distintas respostas ao avanço colonial, pois em boa medida elas 

eram resultado direto de suas próprias experiências em contextos históricos específicos. Assim 

é possível fugir de um pretenso quadro monolítico sob o designativo de “índios” e compreender 

a ação indígena em suas distintas formas criativas ao se valerem da cultura política daquela 

sociedade de Antigo Regime. 

Vale notar que essa condição de índios flecheiros, isto é, enquanto uma força de 

combate nativa aparece com frequência nas solicitações de mercês de homens que haviam 

participado da Restauração pernambucana (1654). Apontando eles que lutaram pela 

manutenção da Monarquia a partir do risco de suas pessoas, fazendas e cabedais e indo à 

região de conflitos baterem os índios “bárbaros” com suas famílias, “criados e índios flecheiros”. 

Fenômeno idêntico aparece no caso da reconquista de Angola aos holandeses (1648), 

compondo os índios boa parte da força de combate (BICALHO, 2005: 32-33; ALENCASTRO, 

2000). 
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Após pacificação em conflitos abertos, quase sempre esse contingente de índios 

flecheiros acomodava-se no auxílio direto de potentados locais, régulos do sertão, sendo já 

bem conhecidos os casos da Casa da Torre, na região do rio São Francisco, e os Montes e 

Feitosas, no Ceará (GOMES, 2009). No Rio de Janeiro colonial, não muito diverso, os flecheiros 

serviram como braço armado dos bandos, proeminentes grupos familiares com valores 

mercantis que construíram redes clientelares entre si e “redes de reciprocidades com segmentos 

subalternos da sociedade: lavradores, escravos, índios flecheiros, etc.” (FRAGOSO, 2003: 20). 

No caso dos índios da aldeia de Ibiapaba, enquanto força de combate, inexiste qualquer 

vestígio de seu uso ou apropriação por régulos do sertão, portanto, nunca foram agregados de 

quaisquer figuras proeminentes de mando ou senhorio. Sua ação militar aliada à coroa 

portuguesa consubstanciava-se na relação com autoridades de Recife e da capitania do Ceará: 

no primeiro momento com a intermediação dos missionários jesuítas (1700-1759), depois, a 

partir de suas respectivas lideranças na condição de índios vilados (MAIA, 2010: 221-268). 

Logo, se a aldeia de Ibiapaba serviu como repositório de contingente de força militar, 

portanto, como flecheiros, nada parece indicar que tenha sido na condição de meras “peças de 

apoio”, como apresenta autora já citada quanto aos índios aldeados no sertão durante a Guerra 

do Açu (SILVA: 2003: 273). Assim, uma das hipóteses que se sustenta é que os índios de 

Ibiapaba não eram nem só flecheiros, nem agregados, mas vassalos colaboradores dos 

interesses da coroa nas regiões de conflitos, certamente, porque julgaram eles que essa seria 

a condição social menos deletéria para suas vidas, apropriando-se de elementos daquela 

cultura politica de Antigo Regime. 

 Por outro lado, a historiografia ainda não demonstrou de maneira clara a real 

participação desses índios na Guerra dos Bárbaros. De que forma, enquanto vassalos, eles 

foram usados no conflito? Como foram arregimentados? Qual a relação da força militar desses 
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índios e outras tropas regulares e irregulares, especialmente entre oficiais militares indígenas e 

oficiais militares de outras formações, como pretos, forros, brancos e o próprio terço de 

Camarão? 

 Para outros contextos belicistas, posterior à Guerra dos Bárbaros, nas regiões do Piauí 

e Maranhão, a documentação é mais clara. Efetivamente, esses índios participaram de várias 

campanhas militares contra índios hostis, inclusive, seus oficiais de tropa envolviam-se na 

divisão do butim de guerra, em geral, na divisão dos índios derrotados e escravizados637. 

 Para tornar inteligível a ação militar dos índios de Ibiapaba nos diferentes contextos 

belicistas ao longo do século XVIII é necessário discorrer sobre a organização dessas forças 

nativas, compreendê-las no âmbito mais amplo de sua própria condição de vassalos integrados 

à colonização. 

A formação das ordenanças, com suas respectivas divisões por companhias militares, 

serviram como modelo na organização das tropas indígenas na Serra de Ibiapaba ao longo de 

todo o século XVIII. Mesmo antes da política pombalina (aplicada a partir de 1759) - quando 

eram concedidos os “postos das ordenanças aqueles dentre eles [os índios] que gozassem de 

real ascendência e prestígio entre seus semelhantes” (PRADO JR., 1997: 328) – a organização 

guerreira indígena com elementos da estrutura militar portuguesa havia sido apropriada pelas 

suas lideranças. 

Entretanto, a historiografia militar no Brasil ainda não respondeu de maneira consistente 

acerca do papel dos grupos indígenas no interior da organização militar portuguesa na América, 

ainda que trabalhos importantes identifiquem com consistência analítica o papel de negros e 

                                                           
637 Regimento passado ao capitão do Mearim, Francisco de Almeida contra os índios de corso. 1741. 
In: Martins (1929: 99). 
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mulatos na composição das tropas de milícias em partes distintas do império (MOREIRA & 

LOUREIRO, 2012: 13-31). 

Em relação à capitania do Ceará que papel desempenhou o serviço das armas na 

constituição das hierarquias de poder e como os grupos indígenas da Serra de Ibiapaba 

integraram-se a essa realidade? 

A formação de uma estrutura social e hierárquica na capitania do Ceará ao longo dos 

setecentos demonstra a inter-relação direta entre o “serviço das armas” e a formação e a 

manutenção de uma elite local; onde o status social familiar e a relação assimétrica rei/vassalos 

foi um dos pontos primordiais nas inúmeras formas de mando e ascensão social (GOMES, 

2009). É fundamental perceber, como se mostrará a seguir, que os índios de Ibiapaba enquanto 

guerreiros e vassalos da coroa portuguesa também estiveram envolvidos com as distintas 

maneiras de se apropriarem dessa condição especial que não se restringia apenas aos não 

índios, isto é, luso-brasileiros, portugueses, paulistas e pretos livres ou forros. 

Em vila Viçosa Real, a formação de um grupo de índios privilegiados esteve embasada 

na função militar de suas ocupações que eram regidas pelos laços de parentesco, sendo a 

família um dado fundamental na concessão de mercês e reconhecimento ao prêmio que se 

recebia do monarca. Por isso, o capitão-mor da vila escolhido foi D. José de Sousa e Castro, 

possivelmente filho de D. Jacob de Sousa e Castro que, por sua vez era pai do mestre-de-

campo, D. Felipe de Sousa e Castro. Ao que parece a família Sousa e Castro manteve ao 

longo de várias décadas uma relação exterior à aldeia que lhe conferira reconhecimento das 

autoridades régias; mas também de seus liderados, pois de outra forma não teria ela poder de 

barganha nem poderia se manter nos sucessivos cargos de lideranças (MAIA, 2010: 275-291).  

 Analisando a única lista nominal conhecida do terço dos índios de Viçosa Real (1770-

1772) também é possível rastrear uma aproximação familiar entre os chefes de companhias 
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militares. Dos dezenove oficiais listados, nada menos que cinco faziam parte da família Sousa 

e Castro e, detalhe, comporiam os mais altos postos da ordenança: o mestre-de-campo D. 

Felipe de Sousa e Castro; o capitão-mor da aldeia, D. José de Sousa e Castro; o sargento-

mor Manuel de Sousa e Castro; um capitão chamado D. João de Sousa e Castro e, finalmente, 

outro capitão de nome D. Jacob de Sousa e Castro. E se fosse feita uma comparação por etnia 

e família nominal, eles representariam um terço da força militar dos índios tabajaras.  

 

QUADRO 1 

Lista das Companhias militares de Índios na Vila Viçosa Real (1770-1772). 

 

Oficias de Companhias militares Etnias Nº de Praças 

Capitão-mor D. José de Sousa e Castro Tabajara - 

Sargento-mor Manuel de Sousa e Castro Tabajara - 

Mestre-de-Campo D. Felipe de Sousa e Castro Tabajara 55 

Major João da Costa Vasconcelos Tabajara 56 

Capitão André da Silva de Aragão Tabajara 51 

Capitão D. Antônio Pinto de Sousa Tabajara 56 

Capitão D. Jacob de Sousa e Castro Tabajara 50 

Capitão Gaspar Pereira dos Santos Tabajara 61 

Capitão de Jesus Santiago Tabajara 50 

Capitão Caetano Tavares da Silva Tabajara 55 

Capitão D. João de Sousa e Castro Tabajara 54 

Capitão Miguel Dias de Sepúlveda  Tabajara 50 



 

 
612 

 

Capitão Lourenço Tavares da Silva Tabajara 49 

Capitão Bento da Silveira Tabajara 61 

Capitão Paulo da Rocha Tabajara 52 

Capitão Simão Gonçalves Tabajara 49 

Capitão Sebastião Soares Anacé 33 

Capitão Manoel Soares de Aguiar Caaçû 32 

Capitão Francisco da Silva Arariú 14 

Total - 828 

Fonte: Lista elaborada a partir da Coleção Freire Alemão. BNRJ, I-28, 9, 13, fl. 10. 

A composição do terço dos índios de vila Viçosa Real variava entre 800 e 900 praças, 

comandados por um capitão-mor, um sargento-mor, um mestre-de-campo, um major e quinze 

capitães, com um número de soldados por tropa entre 14 e 61 indígenas. Ao todo, eram 17 

companhias de índios, sendo 14 de tabajaras e uma companhia para cada uma das três outras 

etnias acima mencionadas638. Mas esse número variava. 

Não é por menos que o governador de Pernambuco tenha procurado manter com o 

mestre-de-campo de Ibiapaba uma relação aproximada. O ouvidor geral, desembargador 

Bernardo Coelho da Gama e Casco, quando esteve na Serra de Ibiapaba para elevação da 

vila, em 1759, recomendara a El Rei que mantivesse a milícia de D. Felipe de Sousa e Castro 

com soldos aos seus oficiais da mesma forma que se praticava com o terço de Palmares; 

porque, segundo ele, os índios eram “utilíssimos, e precisos, pelo horror que causam ao gentio 

corso que continuam em muita parte, seguem as fazendas dos moradores de Mocha, e 

                                                           
638 Notas históricas de Viçosa do Ceará extraídas do livro de câmera local. BNRJ, I-28, 9, 13, fl. 10.  
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Maranhão”639. À época, toda tropa era formada por 18 companhias militares regidas pelo 

mestre-de-campo, “digno de atenção por ser grande soldado e obediente ao presente Rei”640.  

Pelos elementos até aqui colocados, espera-se perceber a relativa autonomia que 

granjeava a força militar dos índios de Ibiapaba, assim como elencar alguns elementos de sua 

organização militar e, assim, construir um quadro mais amplo da importância desses índios 

quanto aos interesses coloniais. E, não menos importante, constatar como os próprios índios 

se apropriaram dessa condição especial de vassalos, mas de vassalos guerreiros que muito 

longe estiveram de serem tão somente meras “peças de apoio” no xadrez dos conflitos no 

sertão. 

 

Os distintos significados da guerra indígena 

 Como tão bem destacado por John Monteiro, “muito tem sido escrito sobre a guerra 

Tupinambá, porém praticamente nada sobre a sua transformação” (MONTEIRO, 2001: 63). 

Ainda que em fase inicial, esta pesquisa insere-se nessa lacuna historiográfica, cujo objetivo é 

compreender melhor como grupos indígenas da Serra de Ibiapaba com vasta experiência de 

contato e até certo ponto inseridos na lógica de prestígio que marcara aquela sociedade de 

Antigo Regime, efetivamente, construíram alternativas em suas formas de combate.  

 No caso da história indígena no Brasil, esse viés das formas de combate na experiência 

indígena colonial é ainda insipiente, ainda que haja pesquisas consistentes para algumas 

regiões na América portuguesa. Em seu estudo sobre os Mura no rio Madeira no contexto de 

                                                           
639 Ofício do ouvidor-geral da capitania de Pernambuco, Bernardo Coelho da Gama e Casco ao secretário 
do estado do Reino, conde de Oeiras, Sebastião de Carvalho e Melo, sobre fazer o sequestro dos bens 
dos jesuítas. 10/02/1761. AHU-PE, cx. 95, doc. 7493. 
640 Idem. Sobre D. Felipe de Sousa e Castro e sua relação direta com o governador capitão-general de 
Pernambuco, vide: Maia (2011b). 
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expansão para integrar a área oeste da Amazônia através das vias fluviais no século XVIII, 

Amoroso enfatiza a reorientação da guerra desses índios doravante direcionada especialmente 

contra povoações portuguesas e núcleos de índios aldeados. Distante assim do exclusivo 

aspecto da guerra para captura de inimigos, paradoxalmente, os Mura acabaram por se tornar 

também uma alternativa aos índios aldeados e cristãos de outras etnias; nesta perspectiva, a 

instituição da “murificação” é exemplar da dinâmica interna da sociedade mura nesse novo 

contexto histórico: “Abordada frequentemente pela documentação setecentista, a murificação é 

por vezes definida como a ação voluntária dos índios de diferentes etnias, aldeadas ou não, 

que se agregam e passam a viver com os Mura”, porém, outras vezes ela “é definida como 

sendo uma prática resultante dos conflitos intertribais” (AMOROSO, 1992: 308-309). 

 Em regiões de fronteiras em disputa a dinâmica cultural interna dos povos indígenas 

sofreria modificações devido ao intenso contato e suas inserções nas políticas de preservação 

de domínio. Neste sentido é bastante conhecido o tráfico de escravos Caribe-holandês na área 

do Rio Branco, norte da América portuguesa. A política oficial holandesa de controle das guerras 

interétnicas estava ligada a seu interesse contra espanhóis e portugueses na região; além da 

manutenção da aliança com os Caribe, usuais fornecedores de escravos indígenas e valorosos 

combatentes dos Marrons, escravos negros fugitivos. Embora tais relações comerciais com o 

tráfico pareçam simples trocas comerciais de escravos por manufaturas europeias, Nádia 

Farage apresentou o olhar caribe desse sistema: tratava-se antes de uma relação de dons 

recíprocos entre aliados, pois as manufaturas passaram a ocupar o valor simbólico das 

mulheres, enquanto bens de distribuição de prestígios e alianças (FARAGE, 1991: 116). 

 Autores que vêm se dedicando às pesquisas em outras partes da América têm 

apresentado consistentes resultados, em especial, porque tem refletido de maneira mais detida 

quanto aos aspectos da mudança do significado da guerra e do uso da força militar de diferentes 

povos indígenas em contextos históricos distintos. Essa dimensão do colonialismo para os 
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povos indígenas americanos tem aberto novas searas à compreensão dos diferentes processos 

de etnogênese, etnocídio e etnicidades (HILL, 1996; BOCCARA, 2007). 

 Vale mencionar também que a suposta capacidade dos europeus em manipular em seu 

favor formas de rivalidades pré-coloniais entre grupos ameríndios é insuficiente para dar conta 

da riqueza do contato e da perspectiva indígena da conquista. Antes, elas parecem indicar 

processos de emergência de novas unidades políticas – enquanto aliados ou inimigos – de 

agentes sociais que de alguma forma procuravam dirimir os efeitos nocivos em situação colonial 

(MONTEIRO, 2001: 63). Nesta perspectiva, ainda quanto aos Caribe, Whitehead os vê como 

o estereótipo por excelência das “tribos marciais” ou como ele os denomina, os “soldados 

étnicos” (ethnic soldiers), isto é, a especialização bélica de alguns grupos étnicos ou, ainda, de 

algumas etnias que eram incorporadas a tropas coloniais. Contudo, vale a pena evocar aqui a 

instigante tese do autor: não era a etnicidade que determinava a guerra, mas o conflito que 

criava etnicidade e que o conflito colonial criava “tribos” (WHITEHEAD, 1990: 360-61). 

 No centro-sul do Chile colonial, a guerra era também um vetor indispensável de 

distribuição de elementos simbólicos e materiais na sociedade Reche, inimigos renitentes aos 

empreendimentos da conquista hispânica. A partir da segunda metade do século XVIII, dos 

Reche surge uma entidade política nova, uma nova etnia, a dos Mapuche como resultado direto 

de um longo processo de etnificação e etnogênese, em boa medida ancorada na criatividade 

dos grupos indígenas participantes desse processo. Com as novas demandas econômicas, o 

escravo capturado, antes usado em rituais antropofágicos ou para uso de trocas entre grupos, 

passou a condição de simples escravo-mercadoria, nos séculos XVII e XVIII. Com isso, 

firmava-se um complexo “sistema econômico-guerreiro” que incentivavam as guerras 

interindígenas provocando novas mudanças políticas internas. Essa complexa situação de 

contato entre os Mapuche e os ca-mapuche (os Outros), deu-se por um “processo de 

reorganização sociocultural mapuche”, num contexto marcado pela “autonomia, no qual, apesar 
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de os indígenas terem que repensar suas relações internas e externas, nunca, até a derrota 

final do fim do século XIX, foram dominados socialmente (...), submetidos militarmente ou 

transformados em sujeitos políticos da Coroa” (BOCCARA, 2007: 72). 

 

Considerações finais 

 Ao contrário dos Mapuche, os índios da aldeia de Ibiapaba inseriram-se na lógica 

colonialista, submetendo-se a coroa portuguesa na condição de vassalos, apropriando-se de 

elementos de distinção social especialmente através de sua força militar de combate.  

Neste sentido, outra hipótese formulada que deverá ser testada com o andamento desta 

pesquisa é a seguinte: é bem possível que a guerra tenha tido para eles a dimensão simbólica 

sugerida por Fausto (1999), isto é, de pessoas (capturadas/escravizadas e/ou mortas) para a 

produção de pessoas. Entretanto, a experiência do contato e das relações interétnicas com não 

índios, fez com que houvesse a substituição da antropofagia – quando o guerreiro tomava novo 

nome e constituía-se em outro homem com novas redes de relações sociais – pelas típicas 

relações de Antigo Regime quando então as marcas de distinção pública ganharam outro relevo 

entre os índios. Doravante, como elementos externos e internos aos grupos indígenas e não 

indígenas em interação na experiência colonial. 
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COMO ERA GOSTOSO MEU FRANCÊS: CULTURA VISUAL E ALEGORIA 
POLÍTICA 
 

Gabriela Cavalcanti Macedo641 

 

 Como era gostoso meu francês não foge à regra do que Nelson Pereira dos Santos 

sempre propôs à sua produção, a centralidade em discutir e mostrar o Brasil. Sua produção 

ora mais engajado politicamente, ora sutil e irônica, o fez um dos maiores cineastas 

brasileiros. Dialogando diretamente com documentos oficiais do século XVI, o diretor usa 

recortes de crônicas, relatos de viagens e constrói os elementos narrativos de Francês 

baseando-se na história oficial do Brasil e, principalmente, no relato do viajante alemão Hans 

                                                           
641 Mestranda do Programa de Pós Graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. 
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Staden, capturado pelos tupinambás, do qual tira o argumento642 do filme. Abade Thévet, 

Padre Anchieta, Jean de Léry, Padre Antônio da Nóbrega e Mem de Sá compõe o enredo 

por intermédio dos recortes utilizados. Para além da documentação escrita é interessante 

notar a influência das xilogravuras de Staden, das obras de De Bry e de Jean de Léry quanto 

à representação do índio e do Brasil, em Francês. 

 A capacidade de atualizar essas imagens ao mesmo tempo em que constrói uma nova 

significação ou representação delas, da cultura nacional, da terra ocupada, dos primeiros 

colonizadores nos faz pensar, inicialmente, no regime de historicidade apresentado por Nelson 

Pereira dos Santos, isto é, a retomada do passado colonial através de ideal modernista que 

fora influenciado pelo cinema novo e tropicalismo, movimentos que ansiavam por consolidar 

identidade nacional em diferentes meios, num contexto de emergência cultural de massas 

(CUNHA, 1999) nos fazendo reconhecer a continuidade e descontinuidades de elementos 

históricos da longa e curta duração, na cinematografia da década de 1970. 

A tradição cinematográfica brasileira é repleta de filmes ligados à gênese da nação, 

apresentando a ideia de visão de paraíso, de antropofagia, o bom/mau selvagem e a noção 

de nação romântica. Descobrimento do Brasil (1936), Macunaíma (1969), Como era gostoso 

meu francês (1970) e Pindorama (1970) fazem parte da tradição que retomam os mitos 

fundadores, nos mostrando imagens ligadas à formação da memória histórica e identidade 

nacional. Retomado o imaginário de uma sociedade paradisíaca, antropofágica, embora 

condenada, Nelson Pereira dos Santos utiliza tais vestígios com intuito de mostrar “a visão 

que tiveram da época” (SALEM, 1987). Ao referenciar o passado de forma direta por meio 

                                                           
642 O argumento do filme é um documento com as linhas gerais da história do filme: o que acontece, como, 
a motivação e as personagens principais. O argumento dá origem ao roteiro, podendo ser adaptado de uma 
obra literária ou original. 
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de documentação histórica Francês expõe a persistência do passado na cultura visual, seja 

reforçando ou criticando determinados estereótipos da comunidade política brasileira. É a 

experiência no tempo, a própria consciência histórica que atua em sua produção.  

Destacaremos dois elementos históricos, os quais este artigo pretende analisar. O 

primeiro é a visão de paraíso, presente no imaginário social atrelado à ideia de natureza e 

traduzido pela paisagem. A paisagem brasileira é construída e pensada como equivalente da 

natureza e do paraíso bíblico. O reconhecimento da comunidade política relaciona-se 

diretamente às imagens que por vezes são referências ou são referenciadas através de 

modelos de longa duração (LAGNY, 2009). O segundo elemento é a imagem do índio e sua 

relação com o canibalismo, retomado em Francês, na perspectiva antropofágica oswaldiana, 

em que pese à resistência do índio, portanto, do povo, através da apropriação, e, por 

conseguinte, da transformação das qualidades do colonizador. A antropofagia será o elemento 

unificador do externo ao interno. A busca do questionamento sobre esses estereótipos é de 

suma importância para o trabalho com cinema, possuidor da capacidade de demonstrar as 

maneiras de ver e pensar a história, pois construído, “a partir de toda sorte de textos e 

imagens com as quais os espectadores de uma época podem estar mais ou menos 

familiarizados” (LAGNY, 2009).  

A poética de Francês destaca, na cultura histórica de curta duração, um horizonte 

marcado pelas relações de exploração dos países desenvolvidos aos países 

subdesenvolvidos através da metáfora da relação do índio e dos primeiros colonizadores e 

pela necessidade do retorno a um passado que deixasse clara a resistência de um povo, 

quando do processo de dizimação, reclamando à força da transformação que retira do 

estrangeiro o que ele tem de melhor e mais forte e o subverte a elementos da cultura nacional, 
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marca da antropofagia oswaldiana/modernista (RAMOS, 2008). A alusão ao presente está 

na alegoria dessas relações de resistência à exploração, sempre do ponto de vista dos que 

estão sofrendo, os índios tupinambás.   

No momento da produção do filme, o Brasil passava por um dos momentos mais 

intensos do Regime Civil Militar. Do ponto de vista político, as torturas estavam legalizadas e 

o pensamento ufanista de Brasil potência e país de futuro estavam em alta. O momento que 

vivíamos permitiu que as preocupações e anseios do período fossem compreendidos através 

das representações que Francês mobilizara, sempre alimentadas das representações já 

produzidas, uma vez que entendemos que a imagem cinematográfica não só permite a 

construção de determinado imaginário, como é influenciado pela memória discursivo-

iconológica existente, resultado de disputas, de modo a mostrar que “a cultura histórica resiste 

como cultura visual” (SANTIAGO JR, 2013). Se por um lado existia um discurso oficial 

preocupado em estabelecer a grandiosidade do país, por outro as marcas da crise social o 

estavam assolando. Segundo Ismail Xavier (2001), Francês incorpora a antropofagia como 

metáfora de resistência ao opressor, fazendo um resgate histórico com o intuito de incidir no 

debate político da década de 1970. Estabelecendo, portanto, a imagem cinematográfica como 

a própria história, sendo assim, o próprio espaço no quais mensagens e representações 

circula e prospera resultados de um processo (MITCHELL, 2009).  

O filme é baseado livremente na literatura de viagem de Hans Staden, o viajante é 

capturado, porém não é devorado e propõe como na descrição do título de seu diário mostrar 

a História Verídica e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres 

humanos, situados no Novo Mundo da América de forma que as imagens mostradas e 

descritas por ele manifesta a força do estereótipo que pretende não ser reforçado pelo filme, 
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embora o faça em alguma medida. Staden escrevera sobre sua vivência com os Tubinambás 

ao retornar para Hessen, sua terra natal. Viagem ao Brasil é considerado um best-seller 

europeu e fora publicado pela primeira vez em 1555. Em cinco anos foi reeditado dez vezes 

e teve, pelo menos, 70 edições até o século XVIII (MAGNO, 2015). Com descrições de sua 

experiência nas duas viagens ao Brasil, na tribo em que vivera após ser capturado e com 

gravuras demonstrando o índio e o ambiente, Staden construíra imagens com intenção de 

evidenciar sua percepção sobre o Novo Mundo e são essas imagens que ora são reforçadas 

e ora são criticadas pela película de Santos.  

Nelson Pereira dos Santos optou por inverter a referência histórica, causando 

estranhamento naqueles que conhecem o relato de Staden. Ao escolher, na película, ser o 

personagem principal um francês e não alemão, Santo assim o faz por terem sido os 

franceses junto com os portugueses a participar de forma direta no processo de colonização 

brasileira (SALEM, 1987). Outra mudança realizada é o fato de Jean ter sido devorado.  Ao 

mostrar um índio não subserviente como à sua imagem romântica, dialogando diretamente 

com o modernismo, o diretor numa tentativa de retomar a brasilidade que resiste face às 

opressões e transforma sua realidade compromete-se com a identidade nacional de modo a 

atualiza-la. Confronta-se em Francês visões de mundo e sistemas de imagens que são 

anteriores a ele, permitindo, assim, criar marcadores capazes de instaurar e reforçar a 

lembrança do que é importante numa dada realidade (SANTIAGO JR, 2012).  

 A visão do paraíso constitutivo da noção de identidade nacional brasileira é baseada 

na visão do europeu do século XV e XVI, que, em busca de familiarizar-se ao diferente, viu 

no Novo Mundo, o paraíso bíblico, através da beleza exuberante das matas, de seu solo fértil, 

da riqueza em minério e dos bons ares, um lugar conhecido, e, mais ainda, um lugar que 
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julgava merecer. Tornando-se, assim, um dos mitos fundacionais do Brasil, que, atrelado a 

antropofagia, a imagem do índio, a um povo cortês e gentil, permite-se, a partir desse 

conjunto de crenças, uma sociedade unida e funcional. 

Não a toa, José Murilo de Carvalho (1998), notou que os motivos edênicos ainda 

persistem na sociedade brasileira de forma ambígua. Se por um lado, visualiza-se o paraíso 

terreal, por outro, enxergar-se também o inferno atlântico (SOUZA, 1993). A representação 

da colonização é feita numa constante dialética entre essas duas categorias. O uso prático 

dessa lógica ao mobilizar dimensões que se opõe ao mesmo tempo em que se 

complementam admite que convivamos com essas imagens negativas e positivas durante 

toda vida, mobilizando cada uma de acordo com a necessidade. Em seu artigo, que tem 

como base duas pesquisa de opinião pública, Carvalho destaca a boa saúde do edenismo 

no imaginário social brasileiro. Ao perguntar as pessoas o motivo de se sentirem orgulhosas 

por serem brasileiras, a natureza, em suas variadas formas, foi a resposta mais recorrente. 

O deslumbramento com a “maravilha” também esteve presente. 

Os termos mais utilizados nessa resposta foram: “natureza, natureza maravilhosa, 

paisagem, terra maravilhosa, terra santa, Amazônia, florestas, montanhas, pantanal, 

cachoeiras, orla marítima, o verde, o sol, ar puro, a fauna, a flora, aspecto geográfico, beleza 

física, beleza geográfica, beleza natural, beleza das praias, praias do Nordeste, país mais 

bonito do mundo, país abençoado, país belíssimo, fertilidade do solo, tudo que planta dá, 

terra rica, país mais rico do mundo, riquezas naturais... beleza do corpo, as mulheres bonitas” 

(CARVALHO, 1998, p. 10). Nota-se, portanto, que a construção espacial do Brasil 

permanece, senão com as mesmas características, mas com os mesmos adjetivos que os 

primeiros europeus que aqui aportaram usaram para descrevê-lo. 
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José Luiz Fiorin (2000) destaca as duas principais categorias que ajudaram a construir 

o imaginário sobre o espaço encontrado: o paraíso terrestre e o locus amoenus, isto é, a 

vegetação paradisíaca, amena e aprazível. Seria interessante acrescentar outro aspecto para 

essa configuração, a imagem do índio, que tanto destaque foi dado pelos cronistas e 

viajantes. O bom e mau selvagem estão presentes em todas as narrativas, a gentileza e a 

vingança também, assim como a descrição de seus corpos perfeitos, notadamente, ao das 

mulheres643. Levando isso em consideração, como ponto de partida, traremos um conjunto 

de imagens discursivas sobre a visão do paraíso e a constituição do espaço pela paisagem, 

e, em seguida, a relação entre a imagem do índio e o uso da ironia com o intuito de perceber 

a composição alegórica do filme.  

 

Imagens narrativas do Novo Mundo 

 

Como era gostoso meu francês é ambientado no período colonial. Conta-nos a história 

de um francês (Jean) capturado pelos tupinambás e condenado a morrer na oitava lua. 

Enquanto espera pelo ritual antropofágico, toma uma índia (Soboipep) como esposa e vive o 

dia-a-dia da tribo, tentando a todo o momento fugir de um ambiente que, por mais que 

usufruísse de certa liberdade, era considerado cativo, devendo seguir as normas impostas 

pela tribo. Utilizando-se de um roteiro simples e uma estética realista quase um documentário 

histórico, assim o faz para caracterizar as personagens e o ambiente. Evocando o passado 

                                                           
643 Ao notar que o corpo feminino faz parte da resposta dada pelos entrevistados na pesquisa de José Murilo 
de Carvalho, encontramos mais um elemento que envolve o edenismo e sua dialética entre paraíso e inferno, 
na construção do Novo Mundo. Juntas, essas três categorias estabelecem a longevidade de um imaginário. 
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colonial, na década de 1970, retoma imagens que aludem a marcadores visuais e discursivos 

que nos faz reconhecer através de estereótipos do quê o filme trata e como ele visualiza a 

comunidade política brasileira. O ambiente fílmico será um dos elementos analisados para 

localizar como a paisagem foi construída e o qual o tratamento dado a ela pela película, nos 

fazendo considerar a memória histórica da visão do paraíso como mais um indício ou 

elemento do passado da longa duração que permanece. 

 Filmado em Parati, cidade litorânea e colonial do Rio de Janeiro, Nelson Pereira dos 

Santos produziu pelo menos três644 filmes na cidade que é, segundo Salém (1987), “toda ela 

cenário”. Para além de um espaço qualquer, Parati tornou-se lugar de toda equipe, o que 

definiu o tratamento dado pela película. Parati não é só cenário é a própria representação 

em imagem do ethos da sociedade brasileira, da visão de paraíso. Nesse sentido o cinema 

será o fio condutor e emoldurador do Paraíso terreal.  

Consultando os cronistas645, o levantamento cenográfico e etnográfico fora realizado de 

modo mais condizente possível com que fora descrito pela documentação histórica levantada. 

Sempre presente no imaginário ocidental, o mito do paraíso terrestre, produziu literatura e 

pinturas fundamentadas por essa tradição; e por outro lado, permitiu à sua busca, influenciada 

antes de tudo, pela procura de novas terras para dominação e exploração, não excluindo a 

forte necessidade de expansão da ordem cristã. O imaginário colonial americano foi 

perpassado a todo o momento por esse ideal trazido pelos colonizadores, devendo muito de 

                                                           
644 Fome de amor (1968), Azyllo muito louco (1970), Como era gostoso meu francês (1971). 
645 Nelson Pereira em entrevista a O Globo, citada por Salém: “Não fiquei no Hans Staden. Procurei ler tudo 
que me relacionasse com a época no depoimento de gente que a viveu e que sobre ela escreveu; Jean de 
Léry, o abade Thevet, os jesuítas Nóbre e Anchieta”.  SALÉM, Helena. Nelson Pereira dos Santos: um sonho 
possível do cinema brasileiro. RJ: Nova Fronteira, 1987. 
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seu imaginário e inscrevendo em nossa gênese a noção do Brasil em uma imagem 

paradisíaca, bela, aprazível, de bons ares e amena.  

A carta de Pero Vaz de Caminha apresenta a tópica da visão de paraíso de modo 

suave e temperado. A natureza não é hostil, seus habitantes andam nus e tem boa forma, 

são inocentes e não vivem para o trabalho, sinalizando seu modo de vida como característico 

de quem vive no próprio paraíso, assim como viveram Adão e Eva. Caminha (1963)646 é 

ainda mais enfático nessa aproximação quando destaca: “Assim, Senhor, a inocência desta 

gente é tal, que a de Adão não seria maior, quanto a vergonha” (p.8). Uma vida adâmica só 

é possível numa terra edênica, traduzida por uma atmosfera de descanso, paz e beleza: “Ali 

descansamos um pedaço, bebendo e folgando, ao longo dele, entre esse arvoredo que é 

tanto e tão basto e de tanta qualidade de folhagem que não se pode calcular. Há lá muitas 

palmeiras, de que colhemos muitos e bons palmitos” (p.7). A redação de Caminha permite 

que a fertilidade e fartura se destaquem como elementos compositivos da paisagem edênica, 

materializando, cada vez mais, o paraíso terreal no Novo Mundo. 

O olhar do europeu destacou os animais antes nunca conhecidos, as diversas 

sonoridades dos cantos dos pássaros, a amabilidade do gentio e, principalmente, a 

diversidade, fertilidade e beleza da terra, além da temperança do clima. Américo Vespúcio 

em Mundus Novus mantem-se nessa mesma perspectiva:  

A terra daquelas regiões é muito fértil e amena, com muitas colinas, montes, 
infinitos vales, abundantes em grandíssimos rios, banhada de saudáveis 
cortes, com selvas amplíssimas e densas, pouco penetráveis, copiosa e 
cheia de todo gênero de feras. Ali principalmente as árvores crescem sem 
cultivador, muitas das quais são frutos deleitáveis no sabor e úteis aos 

                                                           
646 A carta a El Rei D. Manuel, de Pero Vaz de Caminha está disponível em: 
http://www.culturabrasil.org/zip/carta.pdf. A numeração das páginas é nossa. 

http://www.culturabrasil.org/zip/carta.pdf
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corpos humanos; outras não dão em nada. E nenhuns frutos ali são 
semelhantes aos nossos. Ali são produzidos inúmeros gêneros de ervas e 
raízes das quais fabricam pão e ótimas iguarias. Há muitas sementes 
diferentes das nossas. (VESPÚCIO, 2003, p. 46) 
 

 A celebração da exuberância do Novo Mundo tornar-se lugar comum das descrições 

e construção da espacialidade através dos elementos da natureza e da aproximação com 

lugares da Europa (FIORIN, 2000). Padre Antônio da Nóbrega, em 1549, escrevera: “a terra 

é muito fresca, tem muitas frutas e de diversas maneiras e muito boas, e que têm pouca 

inveja às de Portugal. Os montes parecem formosos jardins e hortas, e eu nunca vi tapeçarias 

de Flandres assim tão belas (...)”.  Em 1556, quando da expedição para a fundação da 

França Antártica, em terras brasileiras, Abade Thevet, relatou suas experiências durante os 

três meses que ficou na expedição. Thevet é um dos muitos cronistas que reforça as 

características físicas do paraíso; Macaé, por exemplo, “é uma região maravilhosa”, tratando-

se; 

 

(...) de um lugar excepcionalmente rico e fértil, possuindo todos os tipos de 
riqueza, em virtude de ser maravilhosamente bem situado. Em decorrência 
disso, a terra ali produz árvores frutíferas que se desenvolvem 
espontaneamente, sem que seja preciso plantá-las ou cultivá-las. (Thevet, 
1978, p. 85).  

Empregando os mesmos estereótipos, Jean de Léry estando sob a sombra de um país 

exótico e singular apresenta em suas memórias certa admiração pelo que vivenciou: “vi coisas 

tão prodigiosas quanto tantas outras tidas por impossíveis, de que fazem menção”. Seu relato 

rico em objetividade e justeza preza pelos detalhes e não se ilude em estar no paraíso, ainda 

que o caráter edênico influencie sua obra. Léry celebra a exuberância, fertilidade da terra e 

o bom clima, sintoma de um país abençoado; 
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Por isso, quando a imagem desse novo mundo, que Deus me permitiu ver, 
se apresenta a meus olhos, quando revejo assim a bondade do ar, a 
abundância de animais, a variedade de aves, a formosura das árvores e das 
plantas, a excelência das frutas e em geral das riquezas que embelezam 
essa terra do Brasil, logo me acode a exclamação do profeta no salmo: 
Senhor Deus, como tuas obras diversas são maravilhosas em todo o 
universo! Como tudo fizeste com grande sabedoria! Em suam, a terra está 
cheia de tua magnificência647. (Idem, p.144). 

 
O contorno da imagem sobre o Novo Mundo vai então se inscrevendo e se construindo 

a cada palavra, dotando essa imagem de um sentido que vai influenciar a constituição do 

mito edênico nação brasileira (FIORIN, 2000), e, por consequência, influenciará todas as 

próximas imagens produzidas a respeito desta terra e da gente.  Dessa forma, destaca-se a 

paisagem enquanto construtora de uma dada realidade. Segundo Schama (1996, p. 24) “toda 

nossa tradição de paisagem é o produto de uma cultura comum, trata-se ademais, de uma 

tradição construída a partir de um rico depósito de mitos, lembranças e obsessões”, 

destacando o mito de paraíso cristão e a obsessão em encontrá-lo. Não por acaso, Parati 

passa a figurar como imagem identitária do Brasil em Francês.  

Instaurada os indícios, o enredo continua explorando as fontes documentais, 

incorporando Pero Magalhães Gandavo e Gabriel Soares de Souza. As imagens exploradas 

sobre o Novo Mundo e reeditadas na década de 1970 funcionam como demarcação e 

visualização da posição política do diretor a respeito da história que deveria ser contada, mas 

também do território nacional, notadamente, quando é nesse período que os discursos oficiais 

                                                           
647 Na obra consultada de Jean de Léry, a citação ao salmo está em francês, contendo na rota de rodapé a 
tradução em português, ao qual fora transcrita neste artigo. 
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sobre o meio ambiente enalteciam as belezas naturais (BARROS, 2007). A cultura política e 

social influencia a construção da paisagem e da História em Francês. 

O cinema participa, assim, ativamente da formação das relações sociais ao confrontar 

o seu passado. Nesse ponto, Francês reforça um imaginário da paisagem e da visão de 

paraíso, valorizando o que há de melhor na terra ao mesmo tempo em que é marca de 

reconhecimento da crítica e o uso da ironia, a partir das relações sociais estabelecidas entre 

os colonizadores e indígenas. O seu uso público nos faz reconhecer que é o Brasil que está 

sendo retratado, devido a paisagem, a imagem do índio e do colonizador. A visualização de 

um país de contrastes, ambiguidades e disputas é marca da fita de Santos. 

 

A imagem do índio e o uso da ironia 

  

Se por um lado, visualizava-se o paraíso terreal, por outro, enxergva-se também o 

inferno atlântico (SOUZA, 1993). A representação da colonização é feita numa constante 

dialética entre essas duas categorias. O uso prático dessa lógica ao mobilizar dimensões que 

se opõe ao mesmo tempo em que se complementam admite que convivamos com essas 

imagens negativas e positivas durante toda vida, mobilizando cada uma de acordo com a 

necessidade da época. Sabendo que a imagem tem o poder de mudar de significado, Nelson 

Pereira dos Santos destaca o paraíso pelo cenário, o inferno pela contradição das atitudes 

dos europeus logo da abertura do filme; pelas inúmeras referências as imagens de Theodore 

de Bry – inclusive, as encenando – e pelo fim trágico dos índios tupinambás.  

 Francês mobiliza os dois tipos de imagens do índio, o bom e o mau selvagem, para 

assim, poder questioná-los. Primeiro, o filme parte da imagem do índio construída pelos 
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modernistas, a qual se contrapõe sobre as imagens do mau selvagem, bestial e canibal , dos 

cronistas coloniais. A mobilização de uma imagem contrária a essa, parte do Manifesto 

Antropofágico (1928), de Oswald de Andrade, onde a ideia central é positivar a imagem do 

índio e trazê-la como pressuposto e base de identidade nacional. A metáfora do canibalismo 

fora incorporado pelos modernistas de forma qualitativa. Essa mudança de sentido permitiu 

que a antropofagia fosse entendida como algo necessário para a assimilação cultural do 

estrangeiro, daquilo que se pressupunham suas qualidades, transformando-as de acordo com 

as necessidades nacionais.  Retomado isso na década de 1970, período em que um projeto 

nacionalista conservador e autoritário estava em vigor, percebe-se qual projeto político 

nacional defendido por Nelson Pereira dos Santos, um que não se submetesse ao outro e 

ainda alterasse a lógica vigente. O cinema terceiro-mundista vai, assim, interpelar sobre as 

bases eurocêntricas de nossa identidade (SHOHAT; STAM, 2006) e mobilizá-la, em muitos 

casos, através da alegoria política. 

 A necessidade do enxergar a brasilidade e de retomá-la surge influenciada também 

pela literatura, através de Os caetés, de Graciliano Ramos. Para Santos, o livro de Ramos é 

uma tentativa de encarar que “somos todos índios capaz de devorar um bispo para se sentir 

mais homem de seu tempo” (SALÉM, 1987). O filme de Santos é uma tentativa de demonstrar 

que o índio nunca fora respeitado pelo europeu, mas agora não é preciso de licença para 

encará-lo. 

 O filme abre citando a carta de Villegaigon a Calvino648, na qual informa sobre uma 

rebelião, dando um caráter realista quase documental ao filme, entretanto, o diretor utiliza da 

                                                           
648 Enviada no dia 31 de Março de 1557, quando do estabelecimento da França Antártica, projeto 
empreendido em 1556. 
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ironia para nos informar que nem sempre o que conta o documento oficial foi o que, de fato, 

aconteceu. Santos questiona a história oficial e a contradiz. As imagens apresentadas não 

condizem com o que está sendo relatado pela voz over do narrador. Vemos a imagem de 

índios colaborando com os franceses e o narrador afirmando que “há muito gente arisca e 

selvagem”; em outro momento os europeus avançam sobre as índias enquanto relata-se que 

“as mulheres só vêm acompanhadas dos maridos, a oportunidade de pecar contra a castidade 

se acha afastada”, por fim, a imagem de um homem sendo empurrado ao mar enquanto a 

voz over apresenta que os prisioneiros preferem atirar-se ao mar. Todos esses elementos 

dão o tom irônico ao filme, apresentando a contraposição ao paraíso, o inferno. 

A sequência que se segue reforça essa compreensão, principalmente quando 

percebemos o uso das xilogravuras de Theodore de Bry, majoritariamente contrárias a ideia 

do bom selvagem. Suas imagens tomam como base os relatos de Hans Staden e Jean de 

Léry, que descreveram de modo objetivo, os hábitos e costumes dos nativos. De Bry foca na 

nudez, força e altivez do guerreiro embora o faça destacando o grotesco da face e a violência 

das práticas consideradas demoníacas, como o canibalismo (CUNHA, 1999). Guiomar Ramos 

(2008) chama atenção para a montagem. As imagens de Theodore de Bry foram utilizadas 

com o intuito de enfatizar o ritual antropofágico, dando indícios do desenvolvimento da história 

na apresentação dos créditos iniciais. Sobre o nome de Jean, o protagonista, se colocou a 

imagem de um homem aprisionado e sobre a imagem de pedaços de corpos humanos, o 

nome de Ana Maria Magalhães, atriz que encena Soboipep, esposa tupinambá que devorará 

Jean ao final.  

O sujeito selvagem de Bry é representando em sua forma bestial, ávido pelo sabor da 

guerra e de corpos despedaçados. A representação do sujeito selvagem e do mundo externo 
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envolvia sempre um corpus textual formado pela bíblia, pela tradição patrística e por autores 

antigos, determinando a tônica e o sentido do Novo Mundo (KIENING, 2014).  A autoridade 

desses elementos organizara a transmissão do conhecimento e controlara a produção de 

sentido.  O repertório do olhar europeu que insiste em permanecer desdobra-se em discursos 

que define estereótipos. No caso, são esses modelos questionados pela fita e a necessidade 

de criação de novos enquanto resistência estética e ideológica, uma vez que as cenas 

desmentem os acontecimentos informados pelo texto em voz over. 

Enfrentar a memória cultural da história canônica brasileira com o intuito de 

ressignificá-la permitiu que Francês fosse entendido como uma alegoria. Alguns críticos de 

cinema assim o interpretaram; as relações entre os países desenvolvidos e os 

subdesenvolvidos estavam sendo demonstradas pela relação entre os índios e os 

colonizadores. Era preciso devorar os europeus antes que estes nos devorassem. José 

Carlos Avellar, um dos críticos de cinema da época assim o significou, 

 

Neste antropofágico manifesto o que está proposto é a necessidade 
do colonizado comer duas vezes o colonizador. Primeiro comer sua 
tecnologia e, logo em seguida, devorá-lo numa alegre e colorida festa 
de carnaval. O que está proposto é devorar quem nos devora. 
(AVELLAR, 1972)  

  

  O imaginário antropofágico acionado é um dos elementos que permitirá uma nova 

viabilização do universo urbano e comprometimento com a ideia de Nação, uma vez que no 

final dos anos 1960 a pauta da cultura nacional se apoiava na oposição à influência 

estrangeira, já nos anos 70, com o fortalecimento da cultura urbana houve a necessidade de 

modificar o sentido do esquema dominante que estava se intensificando, através da parodia 
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e apropriação (RAMOS, 2008). Era preciso, portanto, devorar tudo aquilo que permitisse o 

um desenvolvimento diferenciado de esquemas já postos e, em alguma medida, opressores. 

A linguagem antropofágica modernista está como aponta Guiomar Ramos (2008) presentes 

em filmes como: Macunaíma, O bandido da luz vermelha, Brasil anos 2000 e Bravo Guerreiro. 

 Em 1973, a crítica de Roger Greenspun, do The New York Times foi igualmente 

importante para agigantar ainda mais o filme e reforçar a sua interpretação enquanto alegoria. 

Segundo Salem, Greenspun assinalou que o filme pretendia “ser uma meditação sobre o 

passado e talvez o futuro do Brasil”, não restando dúvida sobre a nacionalidade da fita e nem 

sobre o que ele se propõe a discutir, as quais foram elementos contestados pela crítica 

paulista que justificava, injustamente, o seu sucesso ao fato do público não “perceber” que 

se tratava de cinema nacional e nem do que se tratava, diminuindo sua importância à 

“Curtição em Parati”, título e mote da crítica de Rubens Filho, do Estado S. Paulo, em 1972 

(SALÉM, 1987).  

Trazer essas informações torna-se importante para refletir sobre a capacidade e o 

alcance da imagem que Como era gostoso ajuda a produzir. Se o filme é importante por 

questionar uma narrativa histórica tradicional ao mesmo tempo ele atualiza uma imagem de 

Nação, carregada de mito edênico e atrela a imagem do índio à natureza. Na narrativa de 

Francês os índios sempre belos e de corpos esculpidos compõe uma paisagem ainda mais 

bela. A tropicalidade passa a ser marca que confere força a estereótipos da qual Nelson 

Pereira tenta se desvencilhar ao questionar a história tradicional. Essa é uma das 

contradições da fita, no que tenta fazer uma releitura a partir da antropofagia, reforça o mito 

edênico fundador. 
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Considerações finais  

O cinema enquanto objeto de estudo permite apropriar e modificar o passado, tendo 

grande influência na configuração da memória sobre ele. Muitas vezes, tornando-se material 

de pedagogia visual. É por meio da imagem que se condensa a visão comum que se tem do 

passado (MENDONÇA, 2006). A produção de um filme é mediado pelo cruzamento de 

interpretações do passado e dos vestígios deixados, produzidas por imagens discursivas e 

visuais, permitindo que o significado seja mobilizado de diferentes maneiras e intuitos. 

O roteiro de Francês que parece simples e banal ao evocar o passado colonial, na 

década de 1970, retoma imagens que aludem paisagens edênicas e ressignifica as relações 

entre os colonizadores e os indígenas, sugerindo um novo regime de visibilidade do território, 

questionando o suposto legado do colonizador e seu discurso colonialista, implicando no 

entendimento da história do Brasil a partir de uma perspectiva reflexiva, principalmente quanto 

às relações de poder.  

Segundo Shohat e Stam (2006) os meios de comunicação podem ter enorme impacto 

sobre as identidades nacionais e o sentido de comunidade, estabelecendo representações 

alternativas, dependendo da conjuntura política, ressignificando e/ou fortalecendo um 

imaginário social. Nesse sentido, as imagens produzidas por Francês, ao retomar o mito 

edênico, a visão de paraíso e a figura do indígena atrelada a antropofagia, constitutivo do 

nosso entendimento sobre a comunidade política brasileira, é revisitado sempre que a 

conjuntura da nossa sociedade se altera, seja para reforçar uma qualidade em meio ao projeto 

imperial de identidade ou retomar um mito a fim de criticar uma determinada realidade política 

existente. As imagens, portanto, passam a mediar o conhecimento por meio de seus usos e 

funções (MAUAD, 2014). 
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A produção de imagens visuais e discursivas de um paraíso terrestre ao mesmo tempo 

antropofágico, encontrado no Novo Mundo, especialmente no espaço que viria a ser o Brasil, 

está no centro da discussão do nosso reconhecimento enquanto comunidade política, que se 

percebe imensa, permeada pela natureza e, que, nos concede toda riqueza que precisaríamos 

vir a precisar. É uma terra maravilhosa, deslumbrante, em outras palavras, bíblica! E esse 

poderoso reconhecimento está no Hino Nacional e na explicação dada nos primeiros anos da 

educação formal sobre o significado de cada parte que compõe a bandeira nacional.  

A nossa memória histórica está, em alguma medida, ligada ao discurso que relaciona 

paraíso à natureza e a gênese da nação aos mitos edênicos. As imagens produzidas a partir 

de um pensamento edênico permite o estabelecimento da paisagem nacional pelo mesmo 

viés, compreendendo que a tradição visual de representações da paisagem, não inclui só a 

arte, mas toda a cultura visual, sendo o cinema parte dela. A paisagem enquanto imagem 

articula o que entendemos sobre o território e a maneira como imaginamos o nosso mundo, 

a nossa realidade, comportando interfaces e sistemas de valores, fabricada sempre pelo 

artifício da técnica (COUQUELIN, 2007). Isto é, a maneira como visualizamos o Brasil confere 

os estereótipos que o faz famoso, agregando a natureza e o índio na produção dessa 

paisagem. 

  O cinema ao estabelecer marcadores de interlocução com capacidade de representar, 

admitindo-a como um tipo de atividade, um conjunto de relações dialéticas compreendidas 

no intercâmbio do valor, do poder e publicidade pelo e do objeto representado, compondo 

sua totalidade a política, a economia, os meios (a mídia) e a linguagem (MITCHELL, 2009), 

reconhecendo que toda imagem enquanto representação é resultado de disputas e de um 
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processo ao qual é necessário que o historiador esteja atento para entender como a imagem 

funciona. Segundo Mauad (2014),  

 
a ideia de que as imagens permanecem no imaginário social como 
ícone da cultura as quais fazem parte pode ser útil para 
compreendermos que elas, como qualquer produção humana, são 
suportes de relações sociais, estão envolvidas em jogos de poder, 
arenas discursivas e conflitos de toda sorte. 
 

  
 Como era gostoso meu francês é exemplo dos “conflitos de toda sorte”. O filme tem 

como objetivo descortinar as relações de subalternidade entre os países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, provocando imagens que aludem a resistência ao fim trágico, mas que se 

não for mobilizada no presente corre-se o risco de repeti-la num futuro não tão distante. 

Francês é o manifesto por uma mudança de atitude na década de 1970. 
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O SOM QUE SE GUARDA: A INVENÇÃO DE UM ARQUIVO SONORO NA 
OBRA DOS FOLCLORISTAS DO NORDESTE (1920-1950) 
 

Leonardo Carneiro Ventura649 

 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa iniciada com a dissertação “Música dos 

espaços: paisagem sonora do Nordeste no Movimento Armorial”. Neste trabalho, 

procurei analisar o discurso musical armorial surgido em Recife, a partir da década de 

1970, e que se propunha produzir uma arte ao mesmo tempo erudita, mas baseada 

naquilo que se chamou de as “raízes populares da cultura brasileira”. Herdeiros do 

pensamento regionalista surgido no início do século de XX, Ariano Suassuna, líder 

intelectual do Movimento, e Antônio Madureira, responsável pela composição da música 

armorial, pretenderam produzir o que denominaram uma “música erudita popular 

nordestina”, lidando com o que seriam as “raízes da música popular do Nordeste”.650 

Partindo desta investigação anterior, minha pesquisa atual, realizada no âmbito 

do curso de Doutorado em História da Universidade Federal de Pernambuco, desloca-

se da leitura armorial para adentrar a emergência do arquivo sonoro que ele utilizou; 

deixa de tratar a forma como o Movimento Armorial lidou com o que considerou “as 

raízes da música popular nordestina” e a música que buscou elaborar inspirada nesses 

sons fundamentais, para então questionar que sons e “raízes” seriam esses e o 

                                                           
649 Doutorando em história pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em história pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com graduação em música pela mesma universidade. 
650 Ver VENTURA, Leonardo Carneiro. Música dos espaços: paisagem sonora no Movimento Armorial 
do Nordeste. Natal, UFRN, 2007. 198f. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em 
História. 
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processo pelo qual foram pensados como tais. Trata-se de analisar quais sons foram 

pinçados em um determinado momento da história, primeira metade do século XX, por 

um dado grupo de autores que se diziam estudiosos do “folclore”, para formatar um 

arquivo sonoro “típico” do espaço Nordeste. 

Concentrando minhas fontes inicialmente nas obras de Gustavo Barroso, 

Leonardo Mota, José Rodrigues de Carvalho, Luiz da Câmara Cascudo, Théo Brandão 

e Nery Camello, no período de 1920 a 1950, minha pesquisa busca problematizar o 

surgimento de uma audibilidade para a região Nordeste, uma maneira específica de 

ouvir e de soar – através da música – o espaço nordestino. Esta emergência nada tem 

de natural ou caótica, mas está ligada ao trabalho de compilação de sons – danças, 

cantos, timbres – dentre outros elementos imagéticos e discursivos, presente na obra 

dos folcloristas. 

Neste artigo, apresento os resultados preliminares de minha pesquisa, quando 

me debruço sobre as primeiras publicações de Luís da Câmara Cascudo, durante a 

década de 1920, intituladas Alma patrícia, 1921, Joio, 1924, e Histórias que o tempo 

leva...: da história do Rio Grande do Norte, 1924.  Estas obras vão no sentido da 

elaboração de uma paisagem sonora própria ao mundo sertanejo. A partir delas, 

Cascudo desenvolve uma relação conflituosa com a modernidade. Em seus primeiros 

textos, percebe-se a preocupação de associar à imagem da cidade moderna um 

ambiente de ruídos, sons de máquina, dissonâncias; enquanto descreve o sertão como 
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um espaço de silêncios monásticos, vozes murmurantes, timbres suaves como o 

“chilrear dos pássaros”, o “canto tranquilo dos rios”, ou o “sussurro lento do aboio”.651  

Esta investigação inicial é importante para percebermos a emergência de uma 

nova sensibilidade voltada para o rural, ligando espaço e som. Ela foca no período 

quando Câmara Cascudo debuta no mundo literário, pouco após abandonar o curso de 

medicina em 1920. Em virtude das dificuldades financeiras do pai, Francisco Cascudo, 

alferes do Batalhão de Segurança do Corpo Policial, coronel da Guarda Nacional, que 

viria a tornar-se o comerciante mais rico da cidade do Natal naquele início de século, 

Cascudo foi obrigado a trocar o curso iniciado na Bahia e transferido para o Rio de 

Janeiro, pelo de Direito, na Faculdade do Recife. É a partir desse sentimento de ruína, 

de desmoronamento de seu lugar social, de desfazimento dos antigos laços hierárquicos 

tradicionais, a partir dos quais por muito tempo sua família fora privilegiada, frente a 

uma modernidade avassaladora, que Cascudo, assim como outros intelectuais de sua 

época, irá construir sua subjetividade: pensando um espaço que precisa ser salvo como 

quem salva a si mesmo. 

Por Durval Muniz de Albuquerque Júnior, Cascudo é tido como um dos 

inventores do Nordeste, ou seja, os folcloristas que fabricaram um conceito de cultura 

nordestina; estudiosos que, a partir principalmente da década de 1920, formataram 

                                                           
651 CASCUDO, Luís da Câmara. Alma Patrícia: critica literária. Natal: Atelier Typ. M. Vitorino, 1921; 
CASCUDO, Luís da Câmara. Joio: páginas de literatura e crítica. Natal: Officinas  Graphicas  d ́ A  
Imprensa, 1924; CASCUDO, Luís da Câmara. Histórias que o tempo leva...: da história do rio Grande 
do Norte. São Paulo: Ed. Monteiro Lobato, 1924. 
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através de seus livros, seus relatos, suas ações e suas práticas de coleta, um acervo 

de saberes, olhares, sabores, odores e sons para o espaço nordestino. Dentre os 

nomes citados, quatro se destacam como autores de obras pioneiras e fundamentais 

sobre o folclore do Nordeste: Gustavo Barroso, Leonardo Mota, José Rodrigues de 

Carvalho e Luiz da Câmara Cascudo.652  

É sabido que Cascudo pretendia para si uma visão do alto. Não à toa, ao 

publicar a sua História da cidade do Natal, em 1947, ele assumia o ponto de vista do 

alvissareiro, figura anônima da Natal do século XIX, cujo ofício era, instalado no alto da 

torre da igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira da cidade, observar 

a partida e a chegada dos navios.653 Este é o lugar de autor que se ele dá: aquele com 

um olhar por cima dos demais, capaz de perceber com antecedência o surgimento no 

horizonte de grandes obras, como o naufrágio daqueles que considerou medíocres. Não 

seria outro o significado do título de Joio, publicado em 1924, reunião de artigos de 

literatura e crítica publicada em 1924 por meio do qual Cascudo pretende continuar a 

recolha daqueles que considera os principais nomes da literatura potiguar, iniciada 

anteriormente com Alma patrícia, de 1921. Ele o divide em duas partes intituladas 

“Páginas de literatura”, a primeira, e “Páginas de crítica”, a segunda, para expressar a 

divisão de si, assumindo o olhar duplo de autor e de crítico, de escritor e juiz, é aquele 

                                                           
652 Ver ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A feira dos mitos: a fabricação do folclore e da 
cultura popular (Nordeste 1920-1950). São Paulo: Intermeios, 2013, p. 21. Além desses, Albuquerque 
Júnior cita Mário Souto Maior, Clodomir Silva, Théo Brandão, Nery Camello, e mesmo alguns autores 
que nunca se definiram como nordestinos – Sílvio Romero, Pereira da Costa e o próprio Rodrigues de 
Carvalho – mas que foram retomados mais adiante como precursores deste discurso. 
653 ARRAIS, Raimundo. Do alto da torre da matriz, acompanhando a procissão dos mortos: Luís da Câmara 
Cascudo, o historiador da cidade do Natal. Revista Espacialidades [on line], Natal, v. 4, n. 3, 2011. 
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com a capacidade para escolher os principais representantes da escrita potiguar, como 

vem estrategicamente selecionado entre eles. 

Cascudo privilegia a dimensão sonora dos espaços para expressar a luta 

intestina que o mobiliza entre a tradição e o moderno, o sertão e a cidade. Em Cascudo, 

o som funciona como um produtor de afastamentos: espacial, temporal [saudade] e 

social. Em grande medida, sua narrativa nesses primeiros livros vai no sentido de 

reverter essas distâncias. Mas, ao percorrê-las, ele só consegue vencê-las 

reafirmando-as. Pois essas distâncias se interpenetram, trazem um pouco de cada 

outra em si, reafirmando-se mutuamente, migrando de uma dimensão à outra – o 

tempo, o espaço, o silêncio.  Ao fazer a crítica da obra de Gothardo Neto, um dos 

autores analisados em Alma patrícia, Cascudo mostrara empatia ao falar da vida do 

escritor, cujo quarto em que vivia era uma “cela solitária da Trappa”, onde “o silencio 

era quase palpável”, de onde, “ao longe, é que se ouvia o burburinho das troças, das 

festinhas, de muito longe, é que vinha o som longínquo das bandas de música”.654 Tal 

experiência com a música revela ao menos três dimensões apropriadas pelo som que 

veremos repetir-se em outros textos de Cascudo. 

 

Primeira dimensão: som e espaço 

 

O som instaura uma espacialidade, pois percorre uma distância – “ao longe, é 

que se ouvia”, “de muito longe”, “o som longínquo”. O som concretiza, assim, uma 

territorialidade, um apartamento de lugares bem definidos – há o “quarto solitário da 
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Trappa”, e há o “longe”; enquanto é, ao mesmo tempo, a linha de fuga que une os dois, 

que faz o poeta Gothardo sair de sua solidão para encontrar o ambiente “das troças, 

das festinhas”. Em ao menos outros dois momentos dessas primeiras obras, Cascudo 

retomará essa conexão entre o som e as distâncias físicas. Em uma crônica presente 

em Joio, intitulada Natal à noite, Cascudo descreve as suas impressões entre o 

anoitecer e o nascer do sol, narradas por alguém aparentemente de hábitos noturnos, 

acostumado a discernir os menores ruídos, a localizar-se mais pela audição que pela 

visão, a fazer da intensidade dos sons a medida das distâncias, a sentir os 

acontecimentos citadinos em sua dimensão sonora, entregando por vezes a narrativa à 

emergência dos sons: 

 

A última carroça desapareceu. Uma patrulha passa. Os cavalos, 
inclinando o pescoço forte, com os jarretes finos, trotam. [...] O 
trote enche d’um rumor seco e persistente a quietude das ruas. 
[...] Numa curva, ouve-se ainda o surdear das patas dos cavalos. 
O silêncio cai. [...] Há, pelo ar, um som vago, estranho como um 
gemido, há pios de aves estranguladas, [...].655 

 

Mais à frente, quando descreve o amanhecer, escreve: “Muito ao longe, quase 

imperceptível, soa um violão. [...] No horizonte, como uma reverberação longínqua de 

incêndio, lampejam nódoas rosas.”656 Cascudo, aqui, escreve muito de si, cujo hábitos 

de escritor incluíam atravessar a noite até o nascer do dia em sua máquina de escrever. 

E é notável através de sua narrativa como uma vida habituada à quietude noturna o 

tornou sensível para as emissões sonoras ao seu redor. Talvez isto explique um pouco 
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de seu encanto pelo universo auditivo, o uso frequente de metáforas sonoras para as 

obras que criticava – elogios para determinada “frase sonora e sincera”, ou os  “verbos 

altissonantes” de determinado autor, “o estampido sonoro dos [versos] alexandrinos”, “o 

canto estrídulo e sonoro”, “a beleza cantante”, a “eloquência sonorosa”, a “ressonância 

bravia dos verbos explosivos”, os “adjetivos sonoros”, a “sinfonia verbal” e mesmo as 

“rajadas sonoras” de tal poeta.  

Mas para Cascudo, essa sensibilidade auditiva deveria estar sempre a serviço 

de uma caracterização do espaço que pretendia narrar. É assim que ele conectava os 

autores selecionados para figurarem sua Alma patrícia e o seu Joio, como linhas de 

uma grande composição polifônica em que pretendia ouvir, como ele mesmo escreve, 

“sua linda terra, sonora pela voz dos filhos”657; vencer o que ele chamava a “monotonia 

infinita do Mundo moderno” com o que ele esperava que fosse “o canto estrídulo e 

sonoro”. Parece que o alvissareiro Cascudo tinha o dom não só da visão, mas da 

audição privilegiada. 

No mesmo Joio, nas “Páginas de crítica”, sobre a obra de Alphonsus de 

Guimarães, escreveu que “seus livros evocam a distância, o ambiente [...], a amplidão 

azul dos céus mineiros, a sonoridade orquestral dos sinos, cantando matinas e 

avemarias, nas torres heris de Mariana.”658 O soar dos sinos é um signo na relação 

entre som e espaço, um exemplo daquilo que o musicólogo Raymond Schafer define 

como marca sonora: uma emissão sonora singular por seu papel dentro de uma 
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comunidade, tipo de som característico de uma região.659 Pois o badalar do sino tem 

essa dupla função na cidades interioranas, de marcar o tempo, dando as horas das 

orações e missas, mas também o espaço, servindo de centralidade, convergindo todas 

as audições na torre da igreja. Não é à toa que, dentre outros escritores do Nordeste, 

José Lins do Rego o utilizará, na década de trinta, para fazer emergir um espaço de 

saudade nordestino, como quando faz nesse trecho de Pedra Bonita, que tem o início 

e o desfecho marcados pelo som estridente do sino da igreja matriz, tocado por Antônio 

Bento, como se o autor pensasse possível, naquela estridência – naquela marca sonora 

– condensar todas as vidas e toda a história do lugar, expressa em forma de sons, 

ruídos, gemidos. Como se o mesmo som abrisse e fechasse um espaço: 

 

Maximina cantava a mesma moda de sempre, aquela Margarida 
vai à fonte, que ele vinha ouvindo desde menino. E o padre 
Amâncio, de olhos fechados, ressonava. Antônio Bento acordou 
devagar para não acordá-lo. Era quase hora de tocar as ave-
marias. Foi andando para a igreja com o coração pesado de 
tristeza. Subiu as escadas da torre. Os morcegos chiavam no 
telhado e a luz do Santíssimo vacilava com lentidão. O silêncio 
imenso da igreja pela primeira vez lhe fez medo. Lá no fundo da 
sacristia estava o caixão que servia para enterrar os defuntos 
pobres. Deu a primeira badalada do sino com força, como se 
quisesse chamar um companheiro, um amigo que viesse para junto 
dele. O som se perdeu por longe. Na tamarineira os homens se 
descobriam. Deu a segunda badalada mais devagar, mais senhor 
de si. Então d. Fausta começou a gritar.660 [grifo meu] 

 

                                                           
659 SCHAFER, Raymond Murray. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e 
pelo atual estado do mais negligenciado aspecto de nosso ambiente: a paisagem sonora. São Paulo: 
UNESP, 2001. 
660 REGO, José Lins. Pedra Bonita. Rio de janeiro: José Olympio, 1973, p. 111. 
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O som dos sinos, geralmente associado a um espaço próprio – as igrejas das 

províncias no período entre o final do século XIX e início do século XX, e ainda hoje 

presente no cotidiano de pequenas cidades do interior do país – é um destes sons 

presentes no imaginário popular, arquivados pelo discurso folclorista a partir de autores 

como Câmara Cascudo, atravessando temas da literatura, música e artes plásticas para 

compor um cenário para o que passaria a ser chamado, a partir da década de 1920, o 

Nordeste brasileiro. O bater dos sinos da igreja, como o aboio do vaqueiro, o violão 

tocado nas reuniões festivas, as cantigas e outros sons que passarão a se repetir na 

escrita de Cascudo e outros folcloristas, partindo deles para ressoarem nas obras de 

outros escritores e artistas, é do que pretendo tratar em minha pesquisa: a elaboração 

de um equivalente sonoro para a noção de capital mimético de Stephen Greenblatt, 

uma reunião de elementos saídos da cultura para a formação de um imaginário auditivo, 

uma audibilidade para o espaço Nordeste.661 

 

Segunda dimensão: som e saudade 

 

Assim como fizera com Gothardo Neto, Cascudo descreveu Alphonsus de 

Guimarães como alguém “solitário e sozinho”, diante de quem “o mundo que o cercava 

morria sem cor e som”, que soube viver “acima da tragédia cotidiana e barulhosa”. 

Alphonsus, como Gothardo, encarnavam a imagem do literato solitário, distanciado da 

                                                           
661 Sobre o “capital mimético” utilizado pelos povos europeus em geral na formação de um imaginário do 
Novo Mundo conquistado, ver GREENBLATT, Stephen Jay. Possessões maravilhosas: o 
deslumbramento do novo mundo. São Paulo: EDUSP, 1996. 
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vida mundana, pois distanciado deveria ser o seu olhar para poder enxergar o que as 

pessoas comuns não viam, um olhar sobranceiro, como o do alvissareiro. Na narrativa 

cascudiana, tanto Gothardo Neto como Alphonsus de Guimarães utilizam o som como 

meio para se conectar ao mundo, para visitar – mesmo que apenas auditivamente – o 

ambiente das festas, das reuniões alegres em torno da música. Pois de suas “celas 

solitárias” é que ouviam “o burburinho das troças, das festinhas, de muito longe, é que 

vinha o som longínquo das bandas de música”.662 

Em sequência na mesma frase, a expressão adverbial, “de longe”, que dava 

uma localização ao som, aumenta, “muito longe”, até se tornar adjetivo, “longínquo”, até 

penetrar a essência do próprio som. Dessa maneira como escreve Cascudo, os sons 

“longínquos”, “surdos”, que “reverberam do horizonte” equivalem ao olhar distanciado 

da saudade, que é também distância temporal, que se perde no horizonte da memória. 

De fato, o saudosismo esteve presente na obra de Cascudo como forma de se 

relacionar com o tempo. Como nos explica Durval Muniz, “o discurso saudosista parece 

emergir como reação a momentos em que o tempo parece se acelerar, em que as 

mudanças históricas produzem mais perceptível da temporalidade, trazendo consigo a 

ruína de formas tradicionais de organização social, de valores, costumes, sociabilidades 

e sensibilidades.” É neste sentido que ele se torna “uma luta incessante contra o 

esquecimento, contra o tempo que ameaça de ruína um ser individual ou nacional que 

                                                           
662 CASCUDO, Luís da Câmara. Joio, p. 147. 



 

 
653 

 

precisava ser reencontrado em suas manifestações mais autênticas, originais e 

primevas.” 663 

É neste sentido de reconfiguração de um espaço ideal do sertão, que ele sentia 

perder-se com o advento da modernidade, que Cascudo pretendia compor com sua 

obra um “resumo simples e natural d’alma sertaneja”, onde 

 

se respira o ar sertanejo, vê-se o carro do boi passar, lento e 
rangindo, o milharal erguendo n’um canto de guerra os seus 
pendões amarelos, as árvores enfileirarem-se magistosas, o surdo 
rumor do vento na catinga, o sussurar lento dos arroios humildes, 
fulgindo por entre a relva fresca, o hino dos pássaros, e estamos 
quase no galope descompassado do cavalo, o vaqueiro todo 
encourado, seguido pelo cão fiel, e nos é dado mesmo de longe 
ouvir quando o sol morre, o som nostálgico e dolente do aboio. 
(Alma patrícia, p. 102) 

 

 

Para os ouvidos de Cascudo, o aboio do vaqueiro tangerino se torna signo de 

nostalgia, deixa de ter uma função prática – conduzir o gado – para compor um universo 

idealizado e perdido; seu som se torna uma linha de fuga frente à sensibilidade 

burguesa pueril,664 em direção a um sertão ancestral, como aquele que ele descreve ao 

ler (e ouvir) a obra de Gustavo Barroso, pioneira na etnomusicologia brasileira, Ao som 

da viola. Para Cascudo, o livro de Barroso 

                                                           
663 ALBUQUERQUE JR. Durval Muniz de. As sombras do tempo: a saudade como maneira de viver e 
pensar o tempo e a história. In.: ERTZOGUE, Mariana Haizenreder; PARENTE, Temis Gomes. História 
e sensibilidade. Brasília: Paralelo 15, 2006, pp. 119 e segs. 
664 Ver GUATTARI, Félix. Líneas de fuga: por otro mundo de posibles. Buenos Aires: Cactus, 2013, pp. 
47 e segs. 
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traduz e lembra as cenas sertanejas do trovar [...], a noite de luar, 
o luar sertanejo dos versos de Catulo, [quando] estala no pátio a 
fogueira aquecedora e amiga, soam um murmúrio de loas endeixas 
as formas rústicas de solaus e romances toscos, e toda a alma do 
Sertão se evola e ascende para o ceu, entre o sussurro dos 
bordões e o perfume embriagador dos juremais floridos.665  

 

O som da viola, como dirá Cascudo em outro momento, tem a capacidade de 

armanezar em si a sonoridade em seu redor e de quem a toca, soando sempre “numa 

saudade”666 levando-nos a outros sons do espaço, da fogueira estalando que aquece 

o corpo, e mesmo a outros cheiros, dos juremais floridos que envolve as narinas, um 

sertão que se materializa pelos sentidos, que penetra pelos poros do corpo, a começar 

pela audição. 

Em uma crônica com o sugestivo título O passado vivo, que encerra as 

“Páginas de literatura” de Joio, Cascudo escreve sobre um velho contador de histórias, 

personagem típico do virá a ser a literatura regionalista na década de 1930. 

 

Fico muito tempo ouvindo-o e vendo nos seus olhos negros a 
saudade enevoada de lágrimas dos que com ele viveram. Falando, 
pela sua voz canta-nos ao ouvido o som longínquo de um mundo, 
na passada alegria de um povo.667 
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Neste pequeno texto, que poderíamos tomar para sumário da relação espaço-

som da obra de Cascudo, o som adquire um papel triplo: é ao mesmo tempo, aquilo 

que invoca, aquilo que afasta e aquilo que constitui o passado. Logo de início, ele diz 

: “Quando me enfastio da civilização e dos confortos de hoje, mergulho no passado. 

Revejo e sinto um mundo que não alcancei. Uma multidão que saia quando eu entrava 

[...]”668 A escrita de Cascudo nasce de um desencontro, um sentimento de pertença 

enviesada, uma orfandade temporal. Sua relação com o passado é regida pelo desejo 

de superar uma distância, que afinal sabe insuperável, entre si e outro mundo que 

pensa ser o seu. Por isso, uma rachadura fundamental atravessa toda a narrativa entre 

o presente e o passado, o moderno e a tradição, a “cidade grande” e a província. 

Pelo mesmo motivo, o encontro com o passado acontece aqui através da 

metáfora do “mergulho”, um encontro sinestésico, que envolve por completo, acessa 

toda a pele, mobiliza todos os sentidos. O som tem essa capacidade de envolver, de 

simular a superação daquela defasagem inicial, pois é feito de duração e dispersão. 

Em um comentário à obra da poetisa Rosalina Coelho Lisboa, Cascudo se diz irmanado 

em um grupo seleto de autores sensíveis a um mundo passado, e sonoro: “Todos nós”, 

ele diz,  “temperamentos amigos do rumor, almas plenas de grandes sons de cascatas 

catadupejantes e florestas polífonas, espíritos que guardam no âmbito das sensações 

a saudade [...]”.669  

Nesse sentido é que o som é a personagem principal da crônica: é aquilo que 

transporta o autor ao passado – pela “voz larga, aflautada e melódica” do velho Lourival 
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Soares que “canta-nos ao ouvido” o passado; é aquilo que dá a distância do passado 

– “som longínquo”, “murmuro longínquo”; e aquilo que constitui o próprio passado – 

“tinlintar de violões”, “o estrindor boêmio da serenata”, “o choro monótono das 

ladainhas”, “o hino de Nossa Senhora da Penha”, “o chilrear de mil pássaros”, “a 

modinha melancólica”, “o lundu chistoso”, “toada sadia das cantigas”, “as valsas a [la] 

1808”, “as súplicas na voz dos cantores”. 

Também quando analisa a poesia de Laurindo de Brito, de quem se tornou 

amigo, e quem afirmou ser “uma de minhas melhores lembranças de São Paulo”670, 

Cascudo não deixa de misturar o sentimento de saudade às sensações auditivas. Lá 

que o poeta entregou a Cascudo o livro de versos Caminhos de minha vida, que 

Cascudo pôs-se a ler, como era de hábito, em suas noites insones. Ele escreve: “Na 

minha saudade, enquanto o comboio rola e barulha dentro da noite [...]”. Assim 

Cascudo lê a poesia de Laurindo, com a saudade e o ouvido eriçados. E é pelo ouvido 

que a poesia de Laurindo lhe guia, da “cidade tumultuosa”, de volta à sua “terra quieta, 

tranquila e boa, adormecida junto ao rio”; através dos “gemidos dolentes de violoncelos 

que se espraiam numa grande onda de som”, da “guitarra dolorosa”, dos “gritos de 

repelões de arrancada bravia”. 

Em seu desejo de retorno, Cascudo transforma tudo em som: saudade, 

amizade, poesia, e o próprio Laurindo, pois, segundo ele: 

 

no seu sangue de artista, em sua alma de poeta e de amigo, no 
seu sentimento, na sua emoção, há um sussurro lento de aboio e 

                                                           
670 CASCUDO, Luís da Câmara. Joio, p. 81. 
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despedida, saudade e desprezo, delírio e serenidade, sabiás 
gemendo e iapurús cantando.671 

 

Terceira dimensão: som e silêncio 

Voltando à crônica Natal à noite, quando a cidade adormece e o urbano se 

retira, o “bizarro, estranho, esquisito” aparecem para trazer de volta um mundo até 

então recolhido, silenciado por não mais pertencer à Natal de início do século XX. Esse 

mundo estranho é o mundo rural, impertinente face ao moderno, e o que ele pretende 

reanimar com sua “sombra de evocação”, é um passado fantasioso de magia e 

“mistério”: “Quando o sol desaparece, o último cinema escurece, quando o derradeiro 

bonde se recolhe, um mundo estranho, bizarro, esquisito, enche Natal de sombra, de 

mistério de evocação.”672  

Mas o que surpreende é que este mundo, antes calado, suprimido, não pode 

voltar a falar se não através do silêncio: “No silêncio as luzes tremulam, bocejam, 

oscilam, emitindo clarões bruxoleantes, pondo nas paredes traços escuros, pinceladas 

rubras, tintas esmaecidas de quadros flamengos.” Como só lhe é permitido lembrar 

através do esquecimento: “Uma dormência enche as ruas, de paz tranquila, duma névoa 

fria de esquecimento.” O texto é carregado de oximoros, alternando constantemente a 

narrativa entre “memória” e “esquecimento”, som e silêncio, revelando um conflito 

fundamental a mover a escrita de Cascudo entre o velho e o novo, o antigo e o moderno, 

a pedra e o aço.  

                                                           
671 CASCUDO, Luís da Câmara. Joio, p. 82. 
672 CASCUDO, Luís da Câmara. Alma patrícia, p. 16 e segs. 
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Como um contraponto às imagens que emprega para a elaboração de um 

espaço sonoro – “o mangal sussurrante”, “o eterno rumorejar das árvores”, “o canto 

dolente dos lenhadores”, “o sussurro longínquo da ronda”, o “barulho fortíssimo de folhas 

secas agitadas”, os “ruídos alarmantes e sussurrados de almas penadas”, “o sussurro 

da canoa”, “o troar da canoa nas árvores”, Cascudo emprega a metáfora do silêncio em 

vários momentos de sua narrativa. Parece entender, como José Miguel Wisnik 

escreverá bem depois, que “o som está permeado de silêncios” 673, ou antes de Blanchot 

que mesmo “a literatura deseja fazer da linguagem um absoluto e reconhecer nesse 

absoluto o equivalente do silêncio”.674 Um silêncio que ele aprendera a apreciar em sua 

rotina noturna de literato, muitas vezes, interrompido apenas pelo som da própria 

máquina de escrever: “Onde me achava, o silêncio era quebrado pelo som estrídulo 

das Remingtons e Underwoods.”675 

Em Cascudo, a figura do silêncio funciona como forma de resistência ao mundo 

moderno, aburguesado e ruidoso. Podemos dizer que Cascudo escrevia essas primeiras 

obras em uma época quando o regime de audibilidade, ou seja, a maneira como as 

pessoas ouviam o mundo, transformava-se com o advento da modernidade. As 

referências timbrísticas passavam do natural para o artificial, sons metálicos, 

estridentes, cada vez mais intensos pois precisavam competir entre si, precisavam 

vencer a poluição sonora que ia se formando no seio da cidade grande: o roncar dos 

                                                           
673 WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1989, p. 18. 
674 BLANCHOT, Maurice. La part du feu. Paris: Gallimard, 1949, p. 68. No original: “Mais la literature 
prétend faire du langage un absolut et reconnaître dans cet absolu l’équivalent du silence.” Tradução 
minha. 
675 CASCUDO, Luís da Câmara. Joio, p. 12. 
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motores de automóvel, suas buzinas, o trepidar dos bondes elétricos, as sirenes de 

fábricas, o vozerio aglomerado dos centro urbanos, as campainhas, os toques dos 

aparelhos de telefone, que metalizavam as próprias vozes das pessoas, que através 

dele aprendiam a se conectar apenas pela voz, ou seja, a se relacionar auditivamente; 

em um mundo com cada vez menos espaço para a quietude, para o sussurro – por 

isso a obra de cascudo está tão cheia deles; um mundo ainda mobilizado pelo eco das 

explosões de uma Grande guerra; um mundo no qual o ruído, antes evitado a todo 

custo pela arte, penetrou a própria música, para ser peça de sua engenharia criativa, 

como nos clusters de Stravinsky, no atonalismo de Schoenberg, nas brincareiras de 

Erick Satie, nas provocações de John Cage;676  em que um regime de visibilidade, pelo 

qual tudo precisa de visto, vigiado, dá lugar furtivamente a um também novo regime de 

audibilidade, quando tudo precisa se dito e ouvido.677 

É por isso que a limagem do escritor emerge pela narrativa cascudiana como 

um ser recluso, distante da vida “cotidiana e barulhosa”, em uma “cela” onde, vai buscar 

“o silêncio” se tornava “quase palpável”, um silêncio que já não é mais possível senão 

em um espaço idealizado. Este espaço que Cascudo pretendia trazer de volta, 

escrevendo em sua cela noturna com sua máquina de escrever era o sertão de seu 

passado, onde todos os poetas, inclusive ele, encontravam abrigo: 

 

Os poetas foram os grandes inimigos das cidades. É o velho hábito 
de maldizer os usos da gente amiga do rumor, os amontoados 
informes de casas, o aspecto hostil das fábricas, o conjunto de 

                                                           
676 Para uma história do ruído na linguagem musical, ver WISNIK, José Miguel. Op. cit. 
677 Sobre regimes de visibilidade, ver FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 2014; com 
os comentários de Gilles Deleuze em DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
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ferro e som, tão diferentes do silêncio dos campos e das vozes 
doces da província.678 
 
 

Dessa relação conflituosa com a modernidade e o ruído, dessa fuga fantasiosa 

do presente que o silêncio lhe proporciona, é que o discurso saudosista pode emergir, 

disfarçado de melodia, pois quando a cidade anoitece, para cascudo,  “As casas tomam 

um ar de quem escuta um violoncelo longínquo.”679 Cascudo encontra no silêncio da 

noite um refúgio, uma antônimo da “agitação dissonante, plural e contraditória da cidade 

moderna”680. Talvez por isso, ao escrever sobre o Forte dos Santos reis, para ele um 

símbolo da bravura e da resistência potiguar contra as investidas holandesas do século 

XVII, ele o descreva sob uma redoma sonora: “E no silêncio, sob o esplendor do dia 

gloriosamente iluminado, ante o mar sonoro e revolto, [...] a fortaleza ficou 

adormecida”.681 E mesmo após a sua tomada pelo poderio holandês em 1633, “Ermo, 

silencioso, [...] sem um guarda, um rumor, o Forte dos Santos Reis dormia na calma 

pesada do silêncio [...]”.682  

Coda 

É preciso lembrar com Deleuze e Guattari que um livro age por distribuição: 

ele mobiliza afetos; ativa intensidades; não tem sujeito porque não permite a fixidez, 

não tem objeto pois não conhece o pertencimento; não é, simplesmente, funciona; 

                                                           
678 CASCUDO, Luís da Câmara. Joio, p. 127. 
679 CASCUDO, Luís da Câmara. Alma patrícia, p. 17. 
680 WISNIK, José Miguel. O silêncio e a sombra. In.: NOVAES, Adauto. O silênco e a prosa do mundo. 
São Paulo: Sesc São Paulo, 2014, p. 409. 
681 CASCUDO, Luís da Câmara. Histórias que o tempo leva, p. 9. 
682 CASCUDO, Luís da Câmara. Histórias que o tempo leva, pp. 51-52. 
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acontece no ato da leitura, em uma relação entre autor e leitor que se inicia antes de 

sua escrita, pois aquele que escreve o faz sempre pensando em seu público-alvo, e 

se prolonga para muito além de sua publicação, passando pelo ritual da crítica, pelo 

crivo dos especialistas e dos não-especializados, sendo aceito ou rejeitado, sofrendo 

releituras, reedições, sucessos e fracassos, em um processo infinito de memória e 

esquecimento, indo de uma mão a outra, um olhar a outro, um ouvido a outro... Ele 

dialoga com outras substâncias, sendo ele próprio substantivo.683 Neste caso, devemos 

perguntar: com quem dialogavam estas primeiras obras de Cascudo? Com quais 

sensibilidades buscavam afinar-se? Que linhas de intensidade pretendia realçar? 

Por um lado, não é simples separar em Cascudo uma vertente tradicionalista, 

ou seja, uma busca pelos espaços da tradição, de um certo entusiasmo com o progresso 

da Natal de início de século XX. Como lembra Arrais, ao menos até a década de 1930, 

quando a crise externa iniciada com 1929 alcançou a economia local, e interna quando 

a “revolução de 30” atingiu a política, e efetivamente tornou outro o mundo em que 

Cascudo escrevia, ainda era possível encontrar nas suas obras algum resquício de 

otimismo para a Natal do futuro. Dessa maneira, nessas primeiras obras de Cascudo 

parece emergir essa dimensão conflituosa entre o moderno e a tradição, atualizada por 

ele em um embate entre a cidade e o sertão, espaço onde as forças urbanas não 

conseguiram impor-se.684 

                                                           
683 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Rizoma. In.: Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 1. Rio 
de Janeiro: Editora 34, 1995. 
684 ARRAIS, Raimundo. Op. cit. 
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De outra parte, Cascudo não estava só. Fazia parte de um grupo seleto de 

intelectuais que se davam naquelas décadas iniciais do século XX o papel de 

guardadores de um espaço sagrado – aquele que viria, a partir da década de 1920, a 

ser chamado Nordeste – indo buscar no sertão o que seriam para eles as origens da 

cultura popular. Estes pensadores (além do proprio Cascudo, Gustavo Barroso, 

Leonardo Mota, José Rodrigues de Carvalho, Théo Brandão, Nery Camello e outros) 

estavam em estreito contato. Há na correspondência de Cascudo inúmeros vestígios 

de suas conversas, como há sob a guarda do Instituto Ludovicus, com sede na casa 

ddo antigo bairro Tirol onde morou o folclorista, um acervo com várias das obras desses 

mesmos intelectuais que lhe enviavam para o seu julgamento. Todos envolvidos em 

um movimento circular de autorreferenciamento (portanto, de autovalidação) muito 

comum entre os especialistas do assim chamado folclore nacional. 685 

Para poder pensar a emergência de uma nova sensibilidade auditiva a partir 

destes autores, é preciso portanto ter em mente uma dissonância inicial de vozes, 

escritas, leituras, e acima de tudo escolhas. Quando Rocha Pombo escreve o prefácio 

para o terceiro livro publicado por Cascudo, a coletânea de crônicas Histórias que o 

tempo leva...: da história do Rio Grande do Norte, diz nas primeiras linhas: “Eis aqui 

um livro que me parece destinado a indiscutível ruidoso sucesso.” [Grifo meu] 

Provavelmente já era conhecedor da narrativa cascudiana, e talvez não 

conscientemente soube perceber e auspiciar para o colega o que já desde aquelas 

                                                           
685 Sobre o trabalho intelectual de invenção do Nordeste, ver ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz 
de. A invenção do Nordeste e outras artes. 2 ed. Recife: FJN, Ed. Massangana. São Paulo: Cortez, 
2001; e ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. O morto vestido para um ato inaugural: 
procedimento e prática dos estudos de folclore e de cultura popular. São Paulo: Intermeios, 2013. 
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primeiras obras parecia um seu grande desejo: a constituição do espaço-sertão como 

uma um teatro, uma tragédia grega, em que o som é mais um dos personagens. 
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Sessão II – 28/07/2016 
 

QUADRINHOS QUE (RE)CONTAM HISTÓRIAS: PROBLEMATIZANDO 
APROPRIAÇÕES E REPRESENTAÇÕES DA HISTORIOGRAFIA CLÁSSICA 
POTIGUAR EM HQS (1990-2000) 

 
Filipe Viana da Silva686 

Orientador: Helder Alexandre Medeiros de Macedo687  
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Despedaçou-se em histórias, memórias, interpretações. Assim, Clio, possibilitou 

que o andar da carruagem, da historiografia, se transformasse, modificasse-se, 

incorporasse novos problemas, abordagens, objetos, significações.688 Essa abertura, 

dentro do campo da História, ainda no século XX, a partir da Escola dos Annales689, 

possibilitou ao historiador contemporâneo, uma soma de temas e fontes possíveis de 

ser estudadas, dentre elas, pesquisas voltadas para arte sequencial690.  

                                                           
686 Licenciado em História pelo Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN).  
687 Professor do Departamento de História do CERES/UFRN. 
688 BARROS, José D’Assunção. O Campo da História – uma introdução às especialidades da História. 
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.16, p. 17-35, Dez. 2004. 
689 BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da Historiografia. 
Tradução Nilo Odalia. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997, p. 1-13. 
690 O conceito de arte sequencial é definido enquanto um veículo de expressão criativa, uma disciplina 
distinta, uma forma artística e literária que lida com a disposição de figuras ou imagens e palavras para 
narrar uma história ou dramatizar uma ideia. (EISNER, Will. Quadrinhos e arte seqüencial. São Paulo: 
Martins Fontes, 1989. p. 05). 
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Tomando, desse modo, enquanto fonte e objeto de estudo, a 6ª edição de A 

História do Rio Grande do Norte691, produzida pelo Grupo de Pesquisa em Histórias em 

Quadrinhos (GRUPEHQ), em Natal-RN, no ano de 2001, objetiva-se pensar, de que 

forma, a historiografia tida enquanto clássica, foi apropriada por artistas potiguares e 

reproduzida por meio de Histórias em Quadrinhos (HQs).  

A historiadora Denise Mattos Monteiro nomeia de historiografia clássica as obras 

de Augusto Tavares de Lyra692, José Francisco da Rocha Pombo693 e Luís da Câmara 

Cascudo694. Monteiro explica essa nomeação por três motivos. Inicialmente devido às 

mesmas serem obras seminais, ou seja, foram às primeiras escritas acerca da História 

do Rio Grande do Norte, em segundo, deve-se ao fato de possuírem uma matriz de 

pensamento profundamente conservadora, o que está intrinsecamente ligado à 

justificativa anterior e, em terceiro, por nelas haver uma tentativa de se construir uma 

identidade norte-rio-grandense695.  

                                                           
691 GRUPO de Pesquisa de História em Quadrinhos. A História do Rio Grande do Norte em 
Quadrinhos. Natal [s.n], 2001. 29p.  
692 LYRA, Augusto Tavares de. História do Rio Grande do Norte. 3a ed. Natal: EDUFRN, 2008. [1921] 
693 POMBO, Rocha Francisco José. História do Estado do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: 
Anuário do Brasil, 1922. 
694 CASCUDO, Luis da Câmara. História do Rio Grande do Norte. 2a ed. Natal: Fundação José 
Augusto: 1984. [1955] 
695 MONTEIRO, Denise Mattos. Balanço da Historiografia Norte-Riograndense. In: I Encontro 
Regional de História. 2006. Natal: EDUFRN, 2006. p. 51-54.   Disponível em: 
<http://www.rn.anpuh.org/downloads/Anais do I Encontro.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2015. 
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De fundamental importância as produções de Moacy Cirne696 e Anchieta 

Fernandes697, tiveram destaque em nosso trabalho, uma vez que, listadas e fichadas, 

possibilitaram compreender o surgimento e a trajetória das HQs em nível nacional, 

regional e local, bem como, seus usos enquanto fontes passíveis de ser estudadas. 

Em relação à metodologia, elaboramos questionários contendo perguntas 

pertinentes aos problemas aqui mencionados e, com o uso da ferramenta Google 

Docs698, os mesmos foram encaminhados aos elaboradores de História do Rio Grande 

Norte. Entre os envolvidos que nos responderam estão os artistas Aucides Sales, Carlos 

Alberto, Luiz Elson, Gilvan Lira e Lula Borges, todos residentes na capital do estado. 

As respostas obtidas estiveram de acordo com a hipótese anteriormente levantada, que 

foi a possível intenção dos artistas em fugir da lógica comercial norte-americana, isto 

é, aquela voltada especialmente, mas não somente, para produção e divulgação de 

heróis, a exemplo de Batman, Capitão América, Super-men, optando-se pela 

representação de temas ligados à historiografia potiguar.  

Fizemos uso do conceito de representação, sob a ótica do historiador francês 

Roger Chartier699, e percebemos que os quadrinistas pertencentes ao GRUPEHQ, 

                                                           
696 CIRNE, Moacy. A escrita dos quadrinhos. 2.ed. Natal: Sebo Vermelho, 2006; CIRNE, 
Moacy. Explosão Criativa dos Quadrinhos, Petrópolis, Ed. Vozes. 1970; CIRNE, Moacy. História e 
crítica dos quadrinhos brasileiros. Rio de Janeiro: Funarte, 1990; CIRNE, Moacy. Para Ler os 
Quadrinhos: Da Narrativa Cinematográfica à Narrativa Quadrinizada. Petrópolis. Ed. Vozes, 1975, 
2ª edição; CIRNE, Moacy. Quadrinhos, Sedução e Paixão, Petrópolis, Ed. Vozes, 2000.  
697 FERNANDES, Anchieta. Ler Quadrinhos, Reler Quadrinhos do RN. Natal: Sebo Vermelho Edições, 
2011. 
698 Criar uma pesquisa usando o Formulários Google. 2015. Disponível em: 
<https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=pt-BR >. Acesso em: 28 set. 2015. 
699 CHARTIER, Roger. Introdução. Por uma sociologia histórica das práticas culturais. In:_____. A 
História Cultural entre práticas e representações. Trad. Maria Manuela Galhardo. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1990, p. 13-28. Col. Memória e sociedade. 
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representaram e narraram, por meio de A História do Rio Grande do Norte, olhares, 

interpretações e concepções de mundo, de lutas, embates e problemas ocorridos em 

determinado tempo e espaço que, a luz da historiografia clássica potiguar, (re) contaram 

histórias, memórias e fatos ocorridas no território norte-rio-grandense.  

O artigo encontra-se dividido em quatro partes. Na primeira, intitulada de Breve 

História sobre o GRUPEHQ e suas produções, realizou-se um conciso panorama 

acerca do surgimento dessa associação, bem como, sua importância para produção de 

HQs no Rio Grande do Norte. Em (Re) contando a historiografia clássica potiguar em 

HQs, lançamos de um olhar voltado para análise da revista, desde sua elaboração, 

estrutura e formato até as representações, apropriações, formas e significados que lhes 

foram dadas e complementadas por seus produtores. Adiante, na terceira parte, 

nomeada de Analisando a HQ A História do Rio Grande do Norte, problematizamos as 

respostas obtidas através dos questionários enviados aos elaboradores, bem como os 

problemas, as intenções, subjetividades e impressões deixadas pelos mesmos. No que 

se refere à última parte, deixamos nossas considerações acerca do trabalho.  

2. BREVE HISTÓRICO SOBRE O GRUPEHQ E SUAS PRODUÇÕES 

Foi na década de 1970, que as produções de quadrinhos no Rio Grande do 

Norte ganharam evidência. Em maio de 1971, ocorreu em Natal, a 1ª Exposição norte-

rio-grandense de Histórias em Quadrinhos. O evento reuniu artistas de diversos 

estados brasileiros e foi considerado entre os participantes como sendo um marco inicial 

de incentivo para as futuras produções de HQs no Rio Grande do Norte.   

Organizado pelo artista potiguar Emanoel Amaral, foi durante a finalização do 

evento que desenhistas, expositores e admiradores dessa arte decidiram criar o Grupo 
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de Pesquisa em História em Quadrinhos (GRUPEHQ).  A associação foi formada com 

o objetivo de narrar, por meio da arte sequencial, temas direcionados à cultura natalense 

e potiguar.  

Entre os fundadores do GRUPEHQ, estão além do próprio organizador evento, 

Emanoel Amaral, os artistas Anchieta Fernandes, Luís Pinheiro, Lindberg Revoredo, 

João Antônio, Walfredo Lucas Brasil, Reinaldo Azevedo, Falves Silva e Ademar Chagas. 

Posteriormente, outros artistas incorporaram-se a associação, como foi o caso do 

historiador e artista Aucides Sales e o já falecido chargista Edmar Viana.  

Vale ressaltar que, atualmente, nem todos os artistas que iniciaram sua carreira 

no referido grupo ainda o integram. Exemplo disso é o próprio João Antônio, que no 

GRUPEHQ iniciou seus trabalhos artísticos e ainda década de 1990, resolveu expandir 

a produção de HQs pelo interior do Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade 

de Currais Novos. O mesmo criou o Grupo Pau-a-Pique de História em Quadrinhos 

que posteriormente foi transformado em Associação Avoante da Cultura.  

Como percebemos, foi durante a segunda metade do século XX, que as 

produções de quadrinhos começaram a se expandir e, o GRUPEHQ, teve um papel 

fundamental nesse contexto de ampliação de quadrinhos no Rio Grande do Norte. 

Gradativamente, o grupo foi ganhando espaço e conquistando leitores na mídia 

imprensa, conseguindo publicar mais de 50 suplementos tratando de temas diversos 

em forma de quadrinhos no jornal O Poti. Entre as produções dos artistas, listamos o 

Super Cupim de autoria de Emanoel Amaral (Humor), Enigma de Ademar Chagas 

(Humor), Dom Inácio Bispo de Itaipu de Lindberg Revoredo (Humor), Tenente Wilson 
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de Luiz Pinheiro (Ficção Científica) e a Família Bonney e o Coveiro de Reinaldo 

Azevedo (Faroeste).  

Outro produto do grupo, por sua vez, considerado o de maior reconhecimento 

entre seu público consumidor e leitor, é a revista Maturi, lançada em 1976700. A primeira 

edição da HQ recebeu o slogan de tamanho não é documento, em referência à sua 

dimensão que, considerada pequena, possuía 12 cm x 8 cm. Criada pelos artistas 

Aucides Sales e Enock Domingos, a revista seguia linha underground701, o que 

ocasionou sucesso entre os adeptos de movimentos culturais alternativos na capital 

potiguar. Porém, devido a problemas financeiros enfrentados pelos integrantes, houve 

uma interrupção na produção da Maturi, que somente em 1983, sob uma nova 

composição de artistas702, ganhou uma edição, conseguindo alcançar 22 números 

publicados.  

Antes do lançamento da desta edição da Maturi, em 1982, o GRUPEHQ criou 

a HQ Igapó. Essa revista recebeu uma temática diferente das anteriores produzidas. 

                                                           
700 A revista Maturi é o produto mais reconhecido do grupo. Sua nomenclatura significa “o que está por 
vir” e também faz referência à amêndoa verde presente na castanha do caju.  Entre os artistas que 
publicaram na Maturi destacam-se: Aucides Sales, Cláudio Oliveira, Emanoel Amaral, Edmar 
Viana,  Luíz Elson, Márcio Coelho, Gilvan Lira, João Antônio, Ivan Cabral, Adrovando Claro, Lindberg 
Revoredo, Luís Pinheiro, Reinaldo Azevedo.  
701 O movimento underground propôs novas temáticas e um discurso altamente contestador. Este 
movimento foi encabeçado por Robert Crumb, a partir da publicação da revista Zap Comics em 1968. O 
discurso dos autores underground e suas obras eram fortemente influenciados pelo apogeu da 
contracultura hippie nos Estados Unidos. Críticas ao establishment americano e ao “American Way-of-
life” foram motores do movimento hippie e, consequentemente, temas pertinentes nesta linhagem de 
artistas. (CALDEIRA NETO, Odilon. Memória e HQ: a representação do anti-semitismo nas Histórias em 
Quadrinhos. História, Imagem e Narrativas, n. 8, p.1-20, abr. 2009. Disponível em: 
<http://www.historiaimagem.com.br/edicao8abril2009/antisemit-hq.pdf>. acesso em: 20 nov. 2015.) 
702 Nesse momento o grupo era composto pelos artistas Ivan Cabral, Luiz Elson, João Antônio, Gilvan 
Lira, Ivo Rocha, Adrovando Claro e Emanoel Amaral. 
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Suas representações narram Histórias sobre o Rio Grande do Norte, sobretudo, com o 

objetivo de manter um papel didático, educativo e pedagógico para seu público leitor. 

Pode-se considerar que foi nessa década que as produções do grupo, começaram a 

possuir um caráter informativo, divulgando a história e cultura norte-rio-grandense703. 

No entanto, cabe ressaltar que, apesar do crescimento na produção de HQs, 

havia poucos incentivos financeiros por parte de órgãos públicos e privados, o que 

obrigava os artistas a se reinventarem em busca de novas formas de gênero a 

representar, bem como, outros modos de arrecadar recursos para suas produções, a 

exemplo da organização de oficinas de pintura e desenho de quadrinhos que eram 

ministradas para os interessados e afeiçoados em aprender sobre essa arte.  

Dando continuidade a essa guinada de HQs voltadas para o gênero histórico e 

cultural, o GRUPEHQ divulgou ainda posteriormente mais revistas, entre elas O Ataque 

de Lampião em Mossoró, As Sete Missões do Rio Grande do Norte, A História do Rio 

Grande do Norte, A Mulher na História do RN, Jesuíno Brilhante, O Corredor Cultural 

de Natal e Câmara Cascudo em Quadrinhos. Todas receberam um caráter pedagógico 

e informativo, narrando fatos ocorridos em território potiguar. Como nossa proposta é 

realizar uma análise, em especial, de A História do Rio Grande do Norte, 

apresentaremos abaixo, resultados obtidos durante o trabalho. 

 
2. HQ A HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO NORTE EM QUADRINHOS  

 
                                                           
703 PIRES, Sabina Cabral Vieira. História em Quadrinhos no Rio Grande do Norte como fonte de 
informação. 2008. 42 f. Monografia (Graduação em Biblioteconomia) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal. 2008. 
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A 1ª edição de a História do Rio Grande do Norte foi publicada no final da 

década de 1990 pelo GRUPEHQ. Criada por Aucides Bezerra Sales, com colaboração 

de Luiz Elson, Carlos Alberto, Gilvan Lira e Lula Borges, a revista conta com cerca de 

10 edições publicadas, totalizando mais de 10 mil exemplares vendidos desde seu 

lançamento. Apesar de poucas diferenças verificadas entre as publicações, (conteúdo, 

organização, diagramação e arte) a análise em questão, teve como fonte a 6ª edição, 

divulgada no ano de 2001.  

A primeira edição da revista recebeu financiamento do então Programa Municipal 

de Incentivo à Cultura (PROFINC) – Atual Programa Djalma Maranhão. As HQs 

produzidas foram compradas pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC) 

e pela Rede Municipal de Ensino de Natal, na intenção de abastecer as bibliotecas das 

escolas públicas da cidade704.  

Notadamente, o fato da HQ possuir um conteúdo educativo e de fácil leitura, 

possibilitou que crianças, jovens e adolescentes tivessem acesso de maneira dinâmica, 

a momentos da História do Rio Grande do Norte. Em contrapartida, os órgãos públicos 

estariam incentivando as produções de cunho artístico-cultural no Estado.  

Em relação aos dados técnicos da 6ª edição da HQ, a mesma tem capa colorida 

e com dimensões 28 x 20 cm. O gênero textual da revista, segundo os artistas é 

documentário. A mesma é lombada com grampos, possui 20 páginas e seu formato é 

equivalente a um suporte de papel A5. Segundo Aucides Sales, em questionário 

                                                           
704 SALES, Arandi Salustiano de; BITTENCOURT, Gustavo Henrique Ferreira. USO DAS HISTÓRIAS 
EM QUADRINHOS EM SALA DE AULA.  29 f. Artigo (Especialização) - Curso de Arte-educação: 
Linguagens Artísticas, Universidade Potiguar, Natal. 
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respondido, a HQ durou cerca de dois meses para ser finalizada e teve mais de dois 

mil exemplares vendidos pelos artistas. 

 
Figura 1 - Capa da 6ª edição de A História do Rio Grande do Norte  

 
Fonte: HQ História do Rio Grande do Norte 

 
Como podemos perceber o desenho presente na capa, se trata de uma 

apropriação realizada pelos elaboradores, da gravura Fluvius Grandis produzida pelo 

artista holandês Frans Janszoon Post. A referida imagem encontra-se reproduzida no 

livro de "Gaspar Barleus Rerun". Nota-se também, que presente na gravura, se encontra 

o Brasão Holandês no Rio Grande do Norte, dado pelo conde Maurício de Nassau em 

1639.  

 
Figura 2 - Frans Post. Fluvius Grandis. 38 x 51 cm, gravura em água forte 
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POST, Frans. Fluvius Grandis. 1612-1680. Disponível em: 
<http://purl.pt/11928/3/>. Acesso em: 10 dez. 2015. 

 
A HQ encontra-se dividida em dois capítulos. No primeiro os artistas buscaram 

representar temas relacionados à Pré-História, tanto da América, quanto de forma 

específica do Brasil, para então, se dedicar a discussão acerca do processo de 

ocupação do Rio Grande do Norte. Logo na primeira página da HQ, é apresentado um 

diálogo entre dois animais (um jabuti, chamado de “cascudinho” e uma anta de nome 

“Antão”), que discutem a existência de um vulcão extinto em território potiguar.  

Os personagens ainda evidenciam que, além do vulcão existente (atual Pico do 

Cabugi) havia uma grande quantidade de animais gigantes, a exemplo de “dinossauros” 

que habitavam aquele espaço. A história termina com a tartaruga recomendando o outro 

personagem para fazer uma visita ao Instituto de Antropologia Câmara Cascudo (Atual 

Museu Câmara Cascudo), para obter mais informações sobre o assunto.  

 
Figura 3 - Diálogo entre a tartaruga e tamanduá sobre existência de vulcão no RN 



 

 
674 

 

 
Fonte: HQ História do Rio Grande do Norte  

 
Adiante, é representado, pelos personagens, o processo da última glaciação 

ocorrida há 10 mil anos AP705, e a ocupação da América através do Estreito de Bering. 

De acordo com a narrativa, os caçadores nômades saíram da Sibéria acompanhando 

os mamutes - principais caças, que descia em busca de calor -, e armados de dardos 

e pontas de pedras estabeleceram-se por toda a América. O texto vai além e afirma 

que “culturas avançadas” se originaram no continente americano, a exemplo dos povos 

Astecas no México e que “até água encanada” (sic) os mesmos possuíam.  

No decorrer do diálogo é enfatizada ainda a presença de dois povos que 

habitaram o Rio Grande do Norte, que são os “Tapuios”, isto é, aqueles que povoaram 

o interior do atual estado e os povos Potiguaras, que chegaram há cerca de dois mil 

anos e se instalaram no litoral. Por fim, são discutidos ainda nesse primeiro capítulo, 

temas que envolvem o ciclo do algodão e do gado, a presença de portugueses, 

franceses e holandeses no atual estado.  

                                                           
705 O termo AP, em Arqueologia, significa "Antes do Presente".  
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Partindo para o segundo capítulo, percebemos a presença de mais um animal 

no diálogo. Além do jabuti (Cascudinho) e a anta (Antão), agora é a vez de uma raposa 

entrar em cena nas histórias representadas. Embora esse último animal não receba um 

nome, o mesmo faz referência ao animal presente na pintura de Albert Eckhout, Homem 

Tapuia, de 1641. Na imagem é representado um homem “selvagem” despido, com 

armas nas mãos e uma raposa entre suas pernas.  

 
Figura 4 - Albert Eckhout. Homem Tapuia. 272 x 161 cm, óleo sobre tela 

 
ECKHOUT, Albert. Homem Tapuia. 1641. Disponível em: 

<http://www.unoparead.com.br/sites/museu/exposicao_indigena/indio10.html>. Acesso em: 
10 dez. 2015. 

 
No começo da narrativa, Cascudinho apresenta para a raposa o possível 

“fundador” da cidade de Natal, Jerônimo de Albuquerque, no ano de 1599. Os 

personagens, no decorrer da narrativa ainda destacam que “Natal nasceu sem ter vila” 

e que fora Salvador e Paraíba, a mesma “é a mais antiga do Nordeste”.  

 



 

 
676 

 

Figura 5 - Diálogo entre tartaruga e raposa onde é apresentado o “fundador de Natal” 

 
Fonte: A História do Rio Grande do Norte em Quadrinhos 

 
Posteriormente, é narrada a chegada dos “Bandeirantes” no que se compreende 

atualmente como Nordeste, a expulsão dos povos holandeses do território potiguar e o 

surgimento de cidades do interior do Rio Grande do Norte, a exemplo de Assú, a qual 

está situada na região do Vale do Assú e de Caicó, cidade localizada no Seridó potiguar.  

Todos os textos presentes na HQ A Historia do Rio Grande são de autoria de 

Aucides Sales. Além dos textos, ele foi o autor dos desenhos juntamente com os artistas 

Calos Alberto, Gilvan Lira e Luiz Elson. A diagramação da revista, ou seja, seu escopo 

organizacional ficou a cargo de Lula Borges.  

3. ANALISANDO A HQ HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

Como dito anteriormente, foram enviados questionários para os responsáveis 

pela 6ª edição da HQ a História do Rio Grande do Norte com o objetivo de compreender, 

sobretudo, os motivos que levaram os mesmos a se apropriarem de uma historiografia 

clássica para então representar nas HQs.  

A hipótese tida anteriormente era a de que os artistas haviam tomado enquanto 

fonte as obras de Augusto Tavares de Lyra (1921), José Francisco Rocha Pombo 
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(1922) e Luís da Câmara Cascudo (1955), como inspiração para representar o 

conteúdo presente na HQ. Na revista existem evidências que sugeriam que os mesmos 

haviam se apropriado de tais bibliografias, a começar pelo próprio nome da HQ, que 

semelhante às obras dos três autores clássicos, recebeu o nome de A História do Rio 

Grande do Norte.  

Diante desses indícios, buscamos através de questionários706 enviados aos 

artistas saber de quais fontes os artistas se apropriaram, bem como o motivo que levou 

os mesmos a não seguirem o modelo de mercadológico de quadrinhos norte-

americano, ou seja, na produção ligada à construção de heróis e, assim, decidirem 

enveredar pelo caminho de uma revista voltada para o gênero documentário.  

Quando fizemos a primeira pergunta, sobre quais fontes eles se apropriaram, os 

mesmos responderam que “Câmara Cascudo, Hélio Galvão, Olavo Medeiros Filho, José 

Gonçalves de Melo, Von Martius, Frans Post, Albert Eckhout e o acervo do Museu do 

Estado de Pernambuco”, além de uma “infinidade de livros correlatos”. A partir dessas 

respostas, podemos inferir que, apesar de não terem-se apropriado diretamente das 

obras de Augusto Tavares de Lyra e Francisco da Rocha Pombo, conforme nos foi 

apresentado, os mesmos utilizaram como fonte de informação a obra de Câmara de 

Cascudo. Contudo, devemos lembrar que A História do Rio Grande do Norte, escrita 

pelo folclorista potiguar somente foi publicada em 1955 e seus estudos tomaram como 

referências as obras de Augusto Tavares de Lyra de 1921 e Francisco da Rocha 

Pomba, publicada um ano depois.   

                                                           
706 SILVA, Filipe Viana. Questionário sobre a HQ “A História do Rio Grande do Norte”. Questionário. 
Google Docs. Natal. 2015.  
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Com relação ao fato dos mesmos terem representados temas relacionados à 

historiografia potiguar, ao invés de seguir o padrão mercadológico norte-americano, os 

mesmos afirmaram que o objetivo do grupo, desde sua criação, ainda na década de 

1970, era de representar e valorizar a cultura natalense e potiguar. Assim, buscaram 

fugir desse modelo padrão de quadrinhos norte-americanos.  

Contudo, duas respostas nos chamaram atenção durante a realização dessa 

pergunta. Quando questionados sobre o porquê de terem escolhido esse tema, dois 

artistas responderam que havia sido um “conselho de Luís da Câmara Cascudo” para 

que os mesmos continuassem a enveredar nesse caminho. Não se sabe, ao certo, qual 

a importância de Luís da Câmara Cascudo para efetivação desse gênero textual nas 

produções do GRUPEHQ. Sabemos, todavia que, o próprio folclorista e historiador 

erudito fora um dos que mais defenderam e apoiaram as produções culturais em 

território potiguar.  

4. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

O GRUPEHQ teve um papel fundamental nas produções de HQs no Rio Grande 

do Norte. Desde seu surgimento, na década de 1970, até os dias atuais, os artistas 

que a ele integram se reinventam constantemente e conseguem transmitir, por meio da 

arte sequencial, significados, valores, histórias, narrações e fragmentos subjetivos de 

memória, construídos em determinado tempo e espaço. 

Suas diversas produções, dando ênfase ao o gênero documentário, tiveram 

destaque a partir da década de 1980, momento de efervescência entre os adeptos e 

consumidores de movimentos alternativos na capital potiguar. Contudo, foi na década 

de 1990 que foram lançadas diversas HQs que trataram de discutir temas envolvendo 
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a história potiguar, a exemplo de A História do Rio Grande do Norte. Nela, onde é 

possível perceber representações evidenciando temas que envolvem a colonização 

potiguar, o processo de interiorização da capitania, etnias, o ciclo do algodão e do gado 

e povos indígenas.  

Portanto, consideramos que a partir da análise realizada, foi possível 

compreender, embora de forma limitada, as intenções e subjetividades dos artistas 

durante as impressões, apropriações e representações na HQ A História do Rio Grande 

do Norte. Acreditamos que apesar das análises realizadas nesse artigo, ainda existem 

muitas lacunas a ser preenchidas, tanto sobre os artistas que integram o GRUPEHQ, 

quanto sobre as inúmeras HQs produzidas pelo grupo.  

5. FONTES 
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PESQUISA EM DISCUSSÃO: AS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS NA 
LITERATURA REGIONAL SERIDOENSE  
 

Natiele Fernanda de Souza Barbosa707 

Lourival Andrade Junior708 

  

 A literatura popular é segundo Mark Curran: o retrato de um povo com uma maneira de 
viver de um país e de sua visão dos eventos, o cordel trás as histórias populares e seus 
aspectos descritos poeticamente, aspectos esses políticos, culturais, religiosos, econômicos, 
sociais, sendo um reflexo do cotidiano do “povo”, apresentando a interação popular com a 
religiosidade. Como também a literatura regional em seu todo. A produção do folheto de cordel 
no Nordeste do Brasil pode ser colocado segundo Márcia Abreu acompanhado ao processo de 
constituição desta forma de literatura, examinando as sessões de cantorias, tendo os folhetos 
publicados por volta do final do século XIX e nos últimos anos da década de 1920. As histórias, 
Ana Maria de Oliveira Galvão também diz que vão sendo vinculadas por cantadores ambulantes, 
indo de fazenda em fazenda, nas feiras transmitindo as noticias de um lugar a outro, como um 
jornal local.  

 A reprodução de histórias se ampliava, inventando casos, improvisando, havendo 
repentes e cantorias, pelejas entre os cantadores. Tudo isso, as histórias, os temas e objetos 
das cantorias vão sendo associadas ao mundo do nordestino, no que Galvão coloca como um 
duplo sistema de organização: pastoril e do interior sertanejo. Os folhetos trazem o cotidiano 
do nordestino, a diversidade em temáticas ligadas ao misticismo, à religião, a vivência do 
sertanejo, relatos dos acontecimentos cotidianos e políticos ligados geralmente a fenômenos 
sociais, sendo transmitidas a partir de uma narração de histórias tradicionais, atrelados ao 
costume, a aventuras de heróis e anti-heróis.   

 Em conjunto com Abreu sobre a história do cordel, Cavignac conta que cordel é um 
nome dado à literatura popular ibérica vendida nas ruas penduradas em barbantes, vinda de 
Portugal e datada do século XVII, começando a aparecer sob sua forma atual no fim do século 
XIX. São relatos em versos difundidos sob a forma de livretos de oito, dezesseis ou trinta e 
duas páginas, os folhetos mais curtos distinguem-se dos romances pelas quantidades de 

                                                           
707 Estudante do curso de História – CERES – UFRN; E-mail: natiele-fernanda@hotmail.com 
708 Docente/Pesquisador do Depto. de História–UFRN/CERES. E-mail: lourivalandradejr@yahoo.com 
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páginas e pelos assuntos tratados. Os folhetos são estruturados para informar, abordando 
temas da atualidade, os romances não, descrevem mundos maravilhosos onde heróis vivem 
várias aventuras.  

Este trabalho parte então da pesquisa feita no projeto intitulado “As religiões afro-
brasileiras na literatura regional”, orientado pelo Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior. Discutindo e 
analisando o que é trazido nas obras populares/regionais sobre as religiões afro-brasileiras e 
a representatividade do negro nas obras encontradas. Reginaldo Prandi nos diz o seguinte 
sobre a religiosidade afro-brasileira: “sendo ela uma encantaria brasileira formada de múltiplas 
modalidades, mas que mesmo mantendo sua autonomia, sua singularidade em ritual e mística, 
participam de elementos dinâmicos, reunindo-as em uma única religião brasileira”. Assim, o 
cordel uma literatura nordestina, e as práticas e rituais das religiões afro-brasileiros estando 
presentes em todos os cantos do território nacional, não sendo diferente no Seridó Potiguar, 
buscamos entender e analisar estas práticas, entre elas a Umbanda, a Jurema e o Candomblé, 
nessa literatura.  

Neste sentido, o nosso corpus documental é este, utilizando esse campo da literatura 
como fontes privilegiadas de análise, sob a luz da História Cultural, quando possibilitou a 
expansão das fontes para a pesquisa historiográfica e fez com que a literatura se tornasse um 
elemento agregador na compreensão de lugares, sensibilidades, ideologias, gestos e desejos 
reelaborados e reafirmados por cronistas dos mais variados espaços sociais. Isso é o que Peter 
Burke enfatiza, o historiador deveria ter o objetivo de mostrar os padrões de cultura, trabalhando 
com as características da época, tomando suas expressões e a utilização da presença da 
literatura e da arte. 

 Dois historiadores brasileiros, entre outros, se detiveram em entender a literatura como 
fontes especiais para o entendimento da História. Em “Literatura como missão: tensões sociais 
e criação cultural na Primeira República” (2003), Nikolau Sevcenko adverte que a literatura 
pode propiciar ao historiador novas vozes que não aparecem na História tradicional, em que 
apenas os vencedores têm vez. Assim, o passado pode ser revisitado na visão de sujeitos 
comuns. Também Sandra Jatahy Pesavento corrobora com a reflexão de Sevcenko na obra 
“História e História Cultural” (2004), onde afirma que a História e a Literatura “são formas de 
explicar o presente, inventar o passado, imaginar o futuro” (PESAVENTO, 2004, p. 80), sem 
deixar de pontuar que o historiador deve perceber a escrita literária como uma representação, 
muitas vezes ficcional, e por conta disto, há necessidade de encará-la como fonte, e assim 
sendo, passível de análises diversas e muitas vezes controversas. É nesta perspectiva que 
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buscamos analisar as narrativas contidas na Literatura regional no que tange as representações 
que se construíram sobre as religiões afro-brasileiras no Seridó Potiguar. 

 Aqui então pensamos em considerar as percepções das idéias em relação às religiões 
afro-brasileiras nessa literatura regional, produzida na região do Seridó, se especificando 
também na literatura de cordel nordestina. A representação das religiões afro-brasileiras mesmo 
ainda se mantendo mínima, porém para uma quantidade de escritos devocional ou contando 
sobre as religiões cristãs, a participação, colocação qualquer que seja sobre as religiões afro-
brasileiras já conta muito para esse trabalho. Aqui discorreremos sobre essas literaturas e onde 
estão as religiões afro- brasileiras nesse espaço? Principalmente histórico.    

 

O NEGRO NOS FOLHETOS DE CORDEL 

 Os materiais e os métodos aqui desenvolvidos são a própria literatura popular, o cordel 
e a literatura regional seridoense, fizemos uma catalogação dessa literatura nas bibliotecas da 
região de Caicó, atrás desse material. A catalogação foi delimitada nas bibliotecas: Biblioteca 
Setorial do Centro de Ensino Superior do Seridó/CERES-Caicó; Biblioteca Pública Olegário 
Vale, residente no centro da cidade de Caicó-RN e por fim alguns acervos cordelianos que 
estão presentes no Laboratório de Documentação Histórica (Labordoc) do CERES-Caicó. 
Todos foram pesquisados, catalogados em uma lista para serem analisados, possibilitando um 
grande acervo de fonte para este trabalho. De início fomos fazendo uma leitura e análises de 
bibliografias da literatura de cordel, o estudo se concentrou nessa parte apenas de observar os 
conhecimentos bibliográficos sobre o objetivo da pesquisa. Seguimos para adquirir os 
documentos necessários para esse trabalho, como livros de memórias, livretos de literatura de 
cordel, fazendo assim essa catalogação. Ao aderir o material, caminhamos para a análise 
efetiva das fontes encontradas.   

 O método depois da catalogação foi o de analisar cada material coletado, levantando o 
que teria de utilizável nessa pesquisa. Ao longo dessa tarefa, perceberíamos o que poderíamos 
elencar de produção resultante, o que se encaixava para podermos utilizar em uma produção 
final. Basicamente esse trabalho se coloca na observação/análise, aprofundamento da 
percepção dos materiais, o que eles trazem para pesquisa e em conjunto com as referências 
bibliográficas perceber o que a pesquisa objetiva. Ela se concentra na preocupa com a 
percepção do espaço, da representação das religiões afro-brasileiras na literatura de cordel, 
para percebermos o que há nessas fontes. 
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Um dos resultados iniciais foi à percepção da representatividade do negro no cordel, a 
sua imagem ligada ao personagem do diabo, ao ser mal da história. Ao que já era caracterizado 
no período medieval, encontrado por Franklin Maxado: “E esse Diabo católico medieval era 
negro e horroroso” (MAXADO,1994, p. 94). Indo mais também para o objeto da pesquisa, ele 
nos diz que Exú, uma das entidades da religião afro-brasileira, era confundida com o Diabo, 
pela falsa lógica de que se os negros o cultuavam, então eram adoradores do diabo. Essa idéia 
se mantêm em alguns cordéis, como no de Severino Rodrigues (Biró-Preto), da cidade de 
Jardim do Seridó-RN, “A Mãe de Lúcifer”, encontrado no acervo do Labordoc, onde conta a 
aparição de uma personagem que vai sendo caracterizada não somente como a mãe do diabo, 
mas também uma mulher negra: 

Senhores essa danada/ cada um presta atenção/ era má feita de 
corpo/ tinha as pernas de tição/ tinha os beiço atrombetado /tinha os 
pés apaetado/ tinha a boca de surrão. (RODRIGUES, p. 02, est. 04). 

 Mais a frente ele vai informar a sua familiaridade com o demônio. Em outro cordel 
também podemos ver essa relação, intitulado “Velho Que Enganou o Diabo” de José Antônio 
Torres, o folheto diz o seguinte: “[...] Porém com o Satanás/ O velho arranjou um cobre [...] 
Um dia esse velho estava/ Trabalhando no roçado/ Quando foi chegando um negro/ Do cabelo 
aguaribado [...]”. Esses pensamentos foram se estruturando ao longo da História, nesses 
folhetos e a partir das explicações para a escravização dos negros no Brasil, das concepções 
influenciadoras da Igreja Católica, o mal acaba sendo referenciado ao preto, aquilo que Natiele 
Fernanda de Souza Barbosa diz: “[...] a sombria escuridão em contraponto ao branco divino, 
ao bem celestial com sua brancura.” (BARBOSA, 2015, p. 08). Essas idéias marcam o 
pensamento popular em conjunto com a marginalização histórica dos negros que foram 
passando do relato oral para a narração escrita dos folhetos. 

 O que mais foi sendo encontrado durante a análise do material coletado acabou sendo 
a representatividade do negro nas histórias cordelianas, até mesmo em alguns poemas de livros 
memorialistas seridoenses catalogados. Esses resultados são comuns nos folhetos. Galvão nos 
diz que alguns estudos mostram o preconceito contra negros de maneira marcante, mas o 
interessante é que em suas pesquisas ela fala que por mais que o preconceito se encontre nas 
histórias, os leitores/ouvintes não se viam nesse “outro”. Galvão traz Candance Slanter (1984) 
para concretizar essa idéia, onde em sua pesquisa no final dos anos 70, observou a maioria 
dos leitores/ouvintes descendentes de negros e índios, porém nenhum se via como esse “outro”, 
negro e índio dos folhetos, pejorativamente representados nas histórias. O Significante é sua 
idéia conclusiva a partir dos entrevistados de suas pesquisas e sua observação: 
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[...] que o preconceito presente nas narrativas dos folhetos não 
impedia que os leitores/ouvintes negros, que nem sempre se viam 
como o “outro” de que falavam as histórias, fruíssem das leituras e 
delas se apropriassem de maneiras diversas; maneiras estreitamente 
relacionadas com suas trajetórias, com suas experiências, com 
isenções que tiveram/têm em diferentes espaços sociais. [...] o 
público não é simplesmente moldado pelo escrito, deixando-se 
imprimir pelo texto e pela maneira como o texto é imposto, tornando-
se semelhante aquilo que lê. A leitura, como afirma Michel de Certeau 
é, antes de tudo, uma “operação de caça”, é “peregrinar por um 
sistema imposto”. (GALVÃO, 2001, p. 102). 

 O importante aqui é perceber a interação entre História e Literatura, vendo como 
Pesavento reflete: esse trabalho é uma forma de explicar o presente, percebendo a escrita 
literária como representação, mesmo fictício, mas encarando a fonte como passível de análises 
diversas e controversas muitas vezes. Burke também irá comentar sobre isso, afirmando que o 
historiador deveria ter o objetivo de mostrar os padrões de cultura, trabalhando com as 
características da época, suas expressões e a utilização da presença da literatura e da arte. O 
historiador cultural deve desenvolver isso em cima dos aspectos das características, estilos da 
cultura, como a cultura é, o seu relacionamento e entrelaçamento. E é a história cultural que 
vai abarcar isso, junto com a história e o desenvolvimento da época, devendo ser caracterizada 
com a visão do momento vivido.  

 

AS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS NO CORDEL 

 O caminho que estamos seguindo a partir da pesquisa do projeto aqui referenciado é a 
análise dos materiais catalogados, percebendo a representação das religiões nessa literatura e 
percebendo tudo aquilo que estudamos de acordo com as referências bibliográficas lidas. O 
resultado esperado e que estamos percorrendo para alcançar é o de identificar os cordéis em 
que apresentam temas relacionados com a pesquisa, analisando a produção dos poetas e 
escritores/memorialistas da região, suas visões sobre a temática pesquisada, visando na 
apresentação de trabalhos e produções de artigos acadêmicos que entornam isso.  

 O encontrado foi pouco sobre as religiões no cordel e na literatura regional seridoense, 
o que mais foi visto e pode ser discutido em uma ampla reflexão foi sobre o negro e sua 
representatividade ligada ao demônio, como já discutido. Mas geralmente o que é encontrado 
sobre essas religiões no cordel não foge a esse pensamento do negro e suas práticas malignas, 
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colocando as religiões afro-brasileiras de forma pejorativa e cheia de caracterizações ruins que 
devem ser combatidas pelo branco da igreja. Em um cordel citado por Franklin Maxado, 
chamado “Estória do Valente Sertanejo Zé Garcia” de João Melquíades Ferreira, o negro vai 
ser colocado como feiticeiro: “Meu pai governa aqui/ Um bando de cangaceiro/ E possui vinte 
fazendas/ é orgulhoso em dinheiro/ Tem um negro que advinha/ É macumba e feiticeiro. 
(MAXADO, 1994, p. 98).”. 

 E essa percepção é importante para a discussão sobre a religião no cordel, para que 
possamos entender essa falta de material do objeto dessa pesquisa. O Prof. Dr. Carlos Ribeiro 
Caldas Filho em seu trabalho sobre religião no cordel aponta uma questão muito importante 
para essa discussão, onde ele observa que essa interligação literatura-religião está crescendo 
muito nos meios acadêmicos no Brasil, ocupando lugares de destaque na academia e estudos 
de críticas literárias. Em leitura comparada, enriquecendo trabalhos de diferentes possibilidades 
do campo da religiosidade. Segundo o professor até certo tempo esse estudo era auxiliado 
quase apenas por ferramentas sociológicas. Ao perceber o poder epistemológico da literatura 
nesse estudo da religião tem trazido muita carga para o campo acadêmico em pesquisas sobre 
a religiosidade no Brasil. Essa nova perspectiva começa a ir além das ferramentas sociológicas 
utilizadas, traz um leque de possibilidades para a percepção da religiosidade brasileira na 
sociedade. 

 Como já dito por Curran, o cordel será um retrato de um povo e sua maneira de viver, 
trazendo as histórias populares descritas poeticamente, com aspectos e um deles o religioso. 
Julie Cavignac também traz esse pensamento em sua pesquisa antropológica feita no Brasil, 
ela coloca que os estudos principalmente nessa área no século XX se concentrava na bacia 
amazônica, nos problemas ligados às metrópoles, nos ritos afro-brasileiros. E mesmo com um 
grande numero de teses produzidas sobre o cordel no inicio do ano de 1970, no Brasil e na 
Europa eram pouquíssimos os estudos com base nisso. A análise do folheto em seu contexto 
cultural e social não tinha muita abrangência, a maioria dos estudos insistia, segundo a 
antropóloga, em temas recorrentes a miséria, seca, aos estereótipos frequentes e acabava 
barrando outra leitura da sociedade e cultura nordestina. Cavignac, acrescenta ainda mais: 

A “poesia”, oral e escrita, e as outras formas de narrativas orais podem 
ser compreendidas como expressões simbólicas da cultura local e um 
modo de abordar essa realidade. As produções narrativas, tal como 
podem ser recolhidas no interior do Rio Grande do Norte, me servirão 
de fio condutor para uma viagem na história, na vida quotidiana, nas 
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práticas e representações de uma população [...]. (CAVIGNAC, 2006, 
p. 21). 

 Cavignac faz um estudo antropológico pelo sertão do Nordeste, nas regiões do Seridó 
e Oeste do Rio Grande do Norte, partindo da observação da realidade nordestina atual e da 
tomada em perspectiva de uma literatura escrita com a tradição oral. Ela faz uma conexão da 
“poesia” oral, da escrita e dos discursos dos sertanejos nesse campo, para compreender a 
sociedade do interior do Nordeste. Tanto Cavignac, como o Prof. Caldas Filho veem a cultura 
popular nordestina um dos eixos centrais na religiosidade, sendo possível através da veiculação 
da literatura popular, aqui no caso o cordel, examinar elementos desta religiosidade, veiculando 
segundo o professor uma autêntica “teologia popular” em versos.  

As religiões afro-brasileiras são uma das mais presentes na sociedade brasileira, com 
forte presença em algumas regiões do Brasil. A Jurema, a Umbanda como religiões 
propriamente brasileiras se encontram muito forte, principalmente a primeira no sertão do 
nordeste. Ao pensamento de Arnaldo Beltrão e Ismael Pordeus Junior em seu trabalho, elas 
são trazidas ao processo de transnacionalização, havendo uma adoção generalizada de formas 
culturais, um domínio religioso e uma adaptação ao transcultural. Nesse processo, adquirindo 
características culturais, religiosas em uma hibridação, as relações sociais se modificam pela 
ação da transnacionalidade. Formulando a partir do fenômeno da hibridação uma religião 
presente na sociedade brasileira e como a umbanda, uma religião brasileira. Então o que e 
como encontramos as religiões afro-brasileiras no cordel, na literatura regional? 

Como já foi dito o material sobre essa temática quase nada foi encontrado, a maior 
parte do material levantado nesse projeto, o que encontrávamos eram problemáticas acima da 
figura do negro, como discutido. O acervo de cordéis que se encontram as religiões afro-
brasileiras do projeto citado foi e está sendo levantados na pesquisa do Prof. Dr. Lourival 
Andrade Júnior, que está levantando em sua pesquisa de pós-doutorado, esse material. Esse 
objetivo é complicado por que como é colocado pelo Prof. Caldas Filho a rejeição de uma 
religiosidade explicitamente não cristã católica é evidente, apesar do hibridismo. 

Segundo o Prof. já citado e autor do artigo “Religião na literatura de cordel: análise da 
religiosidade popular do Nordeste brasileiro”(2005), há cordéis que rejeitam mesmo a 
religiosidade que foge a devoção católica, ele traz até mesmo um exemplo que seria o cordel 
de Abraão Batista, “Macumbeira que foi fazer um despacho e despachou-se”, o cordelista de 
modo severo diz: 
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No Crato tinha uma velha/ Conhecida macumbeira/ Possuía 
ajudantes/ Para a sua maneira/ E nos despachos cobrava/ Mas do 
ganho sobrava/ Pra fazer uma só feira/ O dinheiro que ganhava/ 
Daquela vil profissão/ Não dava pra quase nada/ Só restava confusão/ 
Pensava que tinha tudo/ Mas ao leitor não iludo/ - - era dinheiro do 
cão/ Mesmo assim a macumbeira/ Tinha grande freguesia/ Os 
católicos vira-latas/ Ela mesma os possuía/ O que a velha ganhava/ 
Depressa ela gastava/ Como uma pobre vadia. (BATISTA, Abraão). 

 Nos cordéis isso é muito bem visto, o centro do cordel, das histórias geralmente é a 
super ênfase em representações do sagrado, sagrado cristão popular nordestino. É observadas 
temáticas que apresentam personagens muito populares, a maioria bíblicos ou ligados a santos 
ou milagreiros. Os personagens estariam ali para representação do sagrado entre o povo e 
segundo afirma o folclorista Luis Câmara Cascudo: “os homens que se tornam famosos pela 
sua santidade, inteligência, para o bem ou para o mal, são outros centros irradiantes de lendas, 
ampliações e deformações de fatos verossímeis, vistos através do ódio ou do amor popular.” 
(CASCUDO, 2005). Os cordéis são devocionais a essas histórias, mostrando aparições 
misteriosas ou demoníacas que Cavignac coloca como frequentes nos folhetos apresentando 
descrições fiéis dos seres sobrenaturais no discurso do cotidiano.  

 A maior parte da narrativa estaria ligada segundo a antropóloga ao sobrenatural, na 
busca de santificação, onde se compreende que as almas errantes teriam que sofrer para 
alcançar a santidade e isso seria um elemento fundador da representação do mundo divino. 
Essa idéia é acompanhada pela concepção também da dualidade do espaço se sobrepondo às 
representações do mundo sobrenatural ao mesmo tempo maléfico e benéfico. A problemática 
parte dessa discussão, havendo práticas e rituais das religiões afro-brasileiras presentes em 
todos os cantos do território nacional, no Seridó Potiguar não seria diferente. Entre elas a 
Umbanda, a Jurema e o Candomblé, mesmo que sejam representadas minimamente nesse 
campo, a participação e colocação de qualquer que seja sobre essas religiões em uma 
quantidade de escritos devocionais ou contando sobre as religiões cristãs católicas, já é muito 
importante para esse trabalho.  

 Essa pesquisa possibilita no entendimento de como estão sendo colocadas, 
representadas as religiões afro-brasileiras na literatura popular e regional, como são vistas, 
repassadas para os leitores. A análise resulta na compreensão dos espaços dessas religiões 
nessa categoria de literatura, quais as visões e conhecimentos são encontrados no cordel e na 
literatura regional com os escritores, memorialistas e poetas. Isso além do mais ajudará na 
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compreensão da temática nessas bibliografias, mas também na produção de materiais, artigos 
acadêmicos para possibilitar na visualização dos demais, sobre a temática nas fontes 
catalogadas. O conhecimento acrescentará na aproximação da literatura regional, trazendo 
novas fontes para a historiografia e no entendimento abrangente da temática, novos estudos e 
análises, novas produções acadêmicas, inovando no material de pesquisa. 

 No processo de catalogação nas bibliotecas pudemos encontrar um amplo material da 
literatura regional de poetas e memorialistas que fizeram obras riquíssimas ao retrato do povo 
seridoense. Os escritos e seus temas eram muitos e de uma diversidade grande, mas pelo 
menos nesse campo da literatura não tivemos muito sucesso, apenas na discussão sobre o 
negro, mesmo assim eram um ou dois poemas encontrados. Referente aos cordéis, pouco 
material foi encontrado, tanto na Biblioteca Pública, como no acervo do Labordoc, e a maioria 
das narrações se voltavam para a religiosidade popular cristã católica, até mesmo sobre 
assuntos ligados ao social e cultural da região. Nesse projeto tentamos focar de inicio na 
discussão e ampliar a carga bibliografia para em seguida ir à catalogação, mas conseguimos 
um acervo pequeno desses materiais. 

 Como foi discutido, por mais que as religiões afro-brasileiras estejam presentes no 
território nacional brasileiro, em grande parte no Nordeste, as citações e representações delas 
na literatura são pouquíssimas. Podemos observar isso muito claro porque a maioria dessas 
literaturas se dá a partir da oralidade presente na cultura e cotidiano do sertanejo. Julie 
Cavignac frisa isso em sua pesquisa, a relação da poesia e da oralidade trazendo expressões 
que se conectam e se manifestam simultaneamente a partir de canções, improvisações, 
brincadeiras lúdicas formulando discursos, formando varias facetas de uma mesma tradição  
fundamentada na oralidade. Ela acrescenta mais, dizendo que essa escrita em conjunto com a 
oralidade é uma visão de que o folheto na questão da literatura de cordel será uma versão 
escrita da tradição oral. 

 Haverá autor cordeliano da história escrita e da cultura oral que segundo a antropóloga 
estão ligadas. Cavignac observa em sua pesquisa que o sertão é essencialmente oral, enquanto 
que a escrita ocupa uma posição marginal, mas mesmo assim a memorização dos textos é 
muito valorizada, a recitação é uma proeza como também a improvisação. A oralidade e 
memória aqui colocadas como centro da cultura sertaneja nordestina se encontram 
paralelamente a cultura das religiões afro-brasileiras, a importância da oralidade e da memória 
nos terreiros se faz muito presente, Arnaldo Beltrão Burgos vai afirmar isso em seu trabalho 
intitulado “Jurema Sagrada do Nordeste Brasileiro à Península Ibérica”, o autor vai discutir a 
partir do pensamento de Connerton (1979): “[...] E, assim, se constrói a memoria da Jurema e 



 

 
692 

 

de outras religiões, onde a oralidade é o meio utilizado para a transmissão da tradição”. 
(BURGOS, 2012)  

 Outra informação que Burgos traz é a literatura oral transmitida pelas práticas rituais 
através dos séculos e foi sendo produzida mnemônicos na escrita. Esse meio foi diferenciando 
a escrita da oralidade e que guardou a segunda de forma expressiva, destacando, por exemplo, 
os pontos cantados, isso surgiu no inicio do século XX. Mesmo percebendo isso e entendendo 
que as religiões afro-brasileiras estão presentes no sertão nordestino, no Seridó Potiguar, a 
literatura regional se envolve naquilo que Câmara Cascudo percebeu em sua pesquisa 
“Vaqueiros e Cantadores”, que a poesia tradicional nordestina tem seus melhores e maiores 
motivos no ciclo do gado e no ciclo dos heróis cangaceiros. Os versos refletem a mentalidade 
do sertanejo, do sertão e todos os aspectos morais examinados quando expostos com nomes 
próprios e minúsculas identificações.  

 Além também de que os romances são um dos mais altos elementos da poesia 
sertaneja tradicional e que foram trazidos de Portugal em prosa ou verso, todos habituais e 
cantados nas feiras, nos meios rurais. Esses romances trouxeram, segundo Cascudo, figuras 
clássicas do tradicionalismo medieval, o folclore santificando os humildes e castigando os 
desprovidos de bondade. De acordo com o folclorista, os acontecimentos históricos que foram 
registrados em versos e que chegaram aqui, o sertão adaptou ao seu espirito, as velhas histórias 
que encantavam os rudes colonos das aldeias.  

 Por fim o que encontramos de resultado nessa pesquisa, a literatura catalogada tanto 
de cordéis, como memórias e livretos de poemas, as narrações e escritos se concentravam 
amplamente uma presença de história local da cultura popular regional, segundo Cavignac 
redundâncias das figuras narrativas utilizadas na oralidade e na escrita. A literatura era utilizada 
como forma de informar sobre os acontecimentos, retratar o cotidiano e sobre aquilo que era 
mais próximo do “povo”. A religiosidade que se encontra nessas literaturas era a religiosidade 
popular, falando sobre santos canonizados, santos populares, milagreiros, sempre com a 
preocupação de conseguir a santificação. O sagrado sempre na temática da preocupação de 
se chegar à ordem social, o ciclo do gado e do cangaço muito tocado por Cascudo, citações 
de Carlos Magnos e outras histórias adaptadas pelos contadores também eram algo que se 
encontrava nos romances e aventuras dos cordéis,  

 A literatura regional é muito rica no Seridó Potiguar, havendo muitos escritos e 
memórias, como a produção de cordel, apresentando muito a mentalidade do sertanejo, 
refletindo a vivência do “povo” do sertão nordestino. Havendo uma predominância muito forte 
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da religiosidade popular cristã nas historias, marginalizando as religiões afro-brasileiras e isso 
ajuda não somente na aproximação desse campo da literatura, mas também na percepção do 
espaço dessas religiões na sociedade nordestina do sertão. Por mais que esteja presente no 
território, tenha uma presença forte na região, as religiões afro-brasileiras se encontram 
marginalizadas na cultura popular, representadas pejorativamente em algumas histórias quando 
são citadas. É interessante perceber isso, observar essa problemática porque é a partir da 
literatura que podemos ver o cotidiano, as vivências de uma sociedade, da população dessa 
região, é nas produções narrativas, como Cavignac cita, que podemos ter um fio condutor para 
uma viagem na história, na vida cotidiana, práticas e representações de uma população.  
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A VISÃO DE JORGE AMADO SOBRE OS PESCADORES NO ROMANCE MAR 
MORTO (1936) 
 

Thaline Rayane Reinaldo da Silva709 

Prof. Orientador: Raimundo Pereira Alencar Arrais710 

 

Introdução: 

Na virada do século XIX para o XX, o Ocidente vivenciou uma série de 

transformações históricas e sociais que afetaram as sensibilidades dos sujeitos. A 

experiência da modernidade desnorteou uma série de valores que davam sustentação 

aos os papéis sociais, e logo, emerge uma consciência coletiva de traços de uma 

sensibilidade saudosista, na qual os indivíduos passam a retomar o passado para 

orientar as suas ações no presente e também projetar um futuro ideal. Essas 

sensibilidades acompanharam as transformações históricas geradas pela emergência 

de uma ordem social burguesa, urbano-industrial e capitalista. Para George Simmel, 

na modernidade, o homem é assolado por efetivas misérias culturais e que os sujeitos 

se sentem estranhos em relação ao contexto no qual estão inseridos, porque tornam-
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710  Professor orientador - Pós- Doutor em História pela Universite de La Rochelle. Professor na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal – RN- Brasil. 



 

 
696 

 

se incapazes de acompanhar o mesmo ritmo de avanço das transformações.711 A 

saudade é uma das expressões desse desconforto.  

Segundo Durval Muniz, no livro A invenção do Nordeste e outras artes, a 

saudade seria uma dada forma de sensibilidade em reação às mudanças históricas, 

expressa individual e/ou coletivamente: 

 “A saudade é um sentimento pessoal de quem se percebe perdendo 
pedaços queridos de seu ser, dos territórios que construiu para si. A 
saudade também pode ser um sentimento coletivo, pode afetar toda 
uma comunidade que perdeu suas referências espaciais ou temporais, 
toda uma classe social que perdeu historicamente a sua posição, que 
viu os símbolos de seu poder esculpidos no espaço serem tragados 
pelas forças tectônicas da história. ” 712 

No ano de 1930, o jovem Jorge Amado muda-se da Bahia para o Rio de Janeiro 

no intuito de estudar Direito, e essa mudança representa para ele uma mudança brusca 

de contextos culturais no deslocamento para um grande centro econômico e político do 

país. Nesse período, Amado entrou em contato com nomes importantes do cenário 

intelectual carioca que exerceram influência literária sobre ele. Ao mesmo tempo, ele 

se aproximou dos debates do Partido Comunista Brasileiro e produziu uma literatura 

reconhecida dentro do chamado Romance Social de 30, integrado por uma leva de 

escritores que transformaram os moldes do romance brasileiro. 

                                                           
711 SIMMEL, George. O futuro de nossa cultura. In: SOUZA, Jessé e ÖELZE, Berthold (orgs.) Simmel e 
a Modernidade. Brasília: UNB, 1998. p. 91-92. 
712  ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 5 ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. p.78. 
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Em 1936, Amado lança o romance Mar Morto713. Apesar do autor tê-lo escrito 

na sua fase literária marcada pelo seu engajamento político no PCB, esse romance se 

distancia do típico romance proletariado, pois não coloca em cena os conflitos entre 

classes sociais. O romance parece uma quebra em relação aos romances amadianos 

anteriores, tais como Cacau (1933) e Jubiabá (1935), pois nele não se encontra 

personagens envolvidos com a militância política. Em vez disso, o narrador enfatizou 

pescadores que não tentavam subverter a situação de miséria e desigualdade por uma 

tomada de consciência revolucionária. Por outro lado, o romance é construído numa 

prosa poética lírica inspirada pelo mar, os amores e as rixas dos marítimos. Segundo 

o crítico literário José Almeida, há um transbordamento lírico tanto da trama como da 

própria estrutura verbal714.  

A trama se passa no cais da Bahia em torno da vida dos pescadores. Guma é 

o personagem principal da trama, filho dos amores efêmeros do marítimo Frederico e 

uma jovem de Aracaju. Foi criado pelo tio, o saveirista Francisco, junto ao cais e o 

porto. Desde menino não pode frequentar a escola porque teve que aprender as leis 

do cais e do trabalho no mar. Logo depois, quando já era um jovem mestre de saveiro 

e respeitado entre os demais pescadores, ele conhece Lívia, em uma festa para 

Iemanjá, em Itapagipe, por quem se apaixona. No entanto, os tios que a criaram se 

opõem ao casamento, o que os leva a fugir para se casar na igreja de Monte Serrat. O 

casal passa a morar próximo ao cais, onde Lívia fica em uma inquietação crescente 

                                                           
713 AMADO, Jorge. Mar Morto. 54 ed. Rio de Janeiro: Record, 1982. 
714 ALMEIDA, José Maurício Gomes de. A tradição regionalista no romance brasileiro. Rio de Janeiro: 
Achiamé, 1981. p. 218. 
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pelos perigos que seu marido enfrenta devido ao trabalho arriscado e pelas tempestades 

que sorvem os marítimos. Quando uma crise econômica atinge o cais pela chegada de 

lanchas a motor, Guma concorda em mudar de atividade assim que saldar suas dívidas 

e compromissos financeiros, mas uma fatalidade o leva ao seu destino implacável, pois 

quem vive no mar morre nele. Então, num ato inesperado, Lívia torna-se mestra do 

saveiro herdado.  

A atitude de Lívia surpreende não apenas por motivos narrativos, mas pela 

tomada do espaço feminino no mar, comumente relegado aos homens na cultura 

marítima, da pesca artesanal. O lugar de espera e de saudade é invertido, pois, uma 

imagem que se repete no romance, é a das mulheres angustiadas por esperar o retorno 

de seus maridos. Portanto, essa passagem representa uma ampliação do espaço 

feminino na pesca artesanal? Como seria recebida uma mulher como Lívia pelos 

pescadores no trabalho marítimo? Isso corresponde à uma nova prática social? 

Para a reflexão que desenvolvo aqui, além de Mar Morto, foram utilizadas outras 

obras do próprio autor, do filósofo George Simmel, do historiador Durval Muniz, além 

artigos e teses de mestrado acerca de outras áreas de conhecimento, como a história, 

a teoria literária e a antropologia. O trabalho está organizado em três partes. Na 

primeira, darei atenção ao delineamento das fronteiras entre as áreas de literatura e 

história que nortearão a análise, enquanto na segunda, explanarei quais foram as ideias 

básicas do processo histórico que envolveu o chamado Romance Social de 30 e o 

contexto em que Jorge Amado estava inserido no recorte temporal estudado. Também 

mostrarei como o autor representou a figura do pescador e de que maneira as relações 

sociais de produção aparecem no romance Mar Morto.  
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1. Entre literatura e história 

Na história cultural, cada vez mais os limites entre a história e a ficção mostram-

se imprecisos. Sabemos hoje que história jamais é uma representação fidedigna da 

realidade, pois é sempre uma invenção do passado, enquanto a literatura não é 

totalmente alheia à realidade, ela é fruto de um tempo, de uma espacialidade e está 

tecida em uma dada cultura histórica. Essas duas áreas são diferentes uma da outra e 

evocam uma dada especificidade de abordagem, pois a literatura é a expressão artística 

da sociedade e detentora de historicidade, enquanto que a história é um processo 

social. Portanto, faz-se necessário uma percepção aguçada e olhar atento como 

aparatos básicos e instrumentais no trabalho do historiador envolvendo a produção de 

uma obra ficcional.  

Peter Gay, ao articular arte e ciência na escrita da história em seu livro 

Represálias selvagens, apresenta-nos a noção de “princípio da realidade”, que para ele 

está presente tanto no romance como também na historiografia. Tendo em conta que 

ambos constroem uma dada representação da realidade, apesar de se diferirem 

metodologicamente da maneira como lidam com as fontes e recriam o passado na 

memória. O historiador deve trabalhar sobre as variações entre as representações 

literárias e outras falas sobre a realidade social, localizando a ficção entre a “(...) 

intersecção estratégica entre a cultura e o indivíduo, o macro e o micro, apresentando 

ideias e práticas políticas, sociais, religiosas, desenvolvimentos portentosos e conflitos 
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memoráveis, num cenário íntimo”.715 Dessa maneira, o uso da literatura como fonte 

para a pesquisa histórica pode iluminar outros níveis do passado, como por exemplo, 

aspectos simbólicos da subjetividade do autor e da sensibilidade coletiva da época. 

O historiador francês Roger Chartier discute sobre as construções narrativas que 

se propõe a ocupar o lugar do passado e são atravessadas por uma complexa rede 

social que as materializa intencionalmente: 

“As representações do mundo social, como práticas intelectuais, 
dentre elas, as ficcionais, como as literárias, são sempre marcadas 
por múltiplos, complexos e diferenciados interesses sociais, sobretudo, 
aqueles dos grupos sociais que as forjam. (...) visto que as 
percepções do social não são neutras; produzem e revelam 
estratégias e práticas que tendem a impor uma autoridade, uma 
hierarquia, um projeto, uma escolha. ” 716 

Para Borges717, o historiador que elege a literatura como principal fonte de 

pesquisa deve se atentar para três aspectos centrais de problematização: a escrita, o 

texto e a leitura. No primeiro, é importante esclarecer quem é o autor que fala, e as 

contradições históricas que envolvem o sujeito, de onde fala e quais são as suas 

escolhas como escritor. No texto, deve-se focar no que se escolhe para o enredo, que 

personagens e como se fala do assunto. No aspecto seguinte, a atenção deve se voltar 

para a recepção, quais eram os leitores, se a obra era destinada à um grupo específico 

e como esse o recebeu. Assim, cada vez mais a literatura torna-se um campo aberto 

                                                           
715 GAY, Peter. Represálias selvagens: realidade e ficção na literatura de Charles Dickens, Gustave 
Flaubert e Thomas Mann. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 16. 
716 CHARTIER, Roger. À beira da falésia: a história entre certezas e inquietude. Porto Alegre RS: 
Ed.Universidade/UFRGS, 2002. p. 255-257.  
717 BORGES, Valdeci Rezende. História e Literatura: Algumas Considerações. Revista de Teoria da 
História, Universidade Federal de Goiás, v. 3, n. 1, p.94-109, jun. 2010.  p. 95. 
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para a problematização, pois é desvendando as camadas da obra que se caminha para 

o passado que a tornou possível. Contextualizar um texto literário é cartografar as 

condições históricas que permitiram a própria materialidade, que se tornasse real em 

dado tempo e espaço. Dessa forma, o historiador navega entre o passado e seu 

imaginário. 

2. O Romance social de 30 e Jorge Amado 

Desde o modernismo, uma série de fatores históricos, políticos e sociais tornou 

possível a manifestação literária conhecida como o Romance Social de 30. O período 

em que dominou esse romance foi marcado pela decadência da sociedade patriarcal e 

a emergência do fenômeno urbano e industrial.  Assim, devido a complexificação e 

modernização crescente, essas transformações refletiram na diversificação do mercado 

editorial que, consequentemente, passou a publicar os autores de uma classe média 

burguesa nas cidades e esses novos livros circulavam geralmente entre leitores dessa 

classe.718 

Uma série de fatores históricos, políticos e sociais desde o modernismo tornaram 

possível a manifestação literária conhecida como o Romance Social de 30. O momento 

vivido foi marcado pela decadência da sociedade patriarcal e a emergência do fenômeno 

urbano e industrial.  Assim, devido a sociedade tonar-se mais complexa e modernizada, 

houve uma diversificação do mercado editorial que, consequentemente, passou a 

                                                           
718 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Op. cit. p. 123. 
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publicar os autores de uma classe média burguesa nas cidades e esses novos livros 

circulavam geralmente entre leitores dessa classe.719 

Apesar de iniciado em 1928, quando José Américo lança A Bagaceira, é na 

década de 1930 e 1940 que o movimento ganha maior expressividade. Integrando-se 

à tradição realista já existente e herdeiro das rupturas culturais colocadas pelo 

modernismo, os autores projetaram em seus livros uma nova identidade nacional. Essa 

identidade, construída a partir do homem profundamente enraizado no seu meio, 

contextualizado em uma região, principalmente o Nordeste. Não há nenhum manifesto 

estético redigido e publicado pelos escritores desse período que servisse para fornecer 

um padrão e desse uma uniformidade ao romance de trinta e assim ele não é monolítico, 

pois cada autor era livre em sua criação. Contudo, os temas sociais e uma estética de 

cunho popular aproximavam as obras literárias da época.720 Faz-se uma análise 

sociológica do homem brasileiro que pretendia desvendar a verdadeira essência do 

Brasil ao representar um povo mestiço, desprovido financeiramente e leigo, em que se 

dividiram geograficamente os tipos psicológicos dos homens que eram caraterísticos 

desses espaços. 

Apesar disso, existem contradições inexoráveis dentro do movimento, tendo em 

vista que ele criticou as bases sociais que o tornaram possível. Os autores 

desaprovavam a sociabilidade e a sensibilidade burguesa e voltavam-se para o povo, 

falando através da sua linguagem característica, tornando-se porta-vozes de um 

                                                           
719 Idem. Op. cit. p. 124. 
720Ver: VASCONCELOS, Thaísa Cristofoleti de. As representações literárias do mar: a construção mítica 
da narrativa trágica em Mar Morto, de Jorge Amado. 2011. 100 f. Monografia (Especialização) - Curso 
de Literatura, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 10. 
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discurso nacional popular. Seus personagens eram construções simbólicas para 

suprimir o dilaceramento das identidades e a desterritorialidade sofridas pelos seus 

autores. Os quais eram geralmente caracterizados como tipos fixos de ser, pensar e 

agir, visto que os intelectuais estavam preocupados com estabilidade espacial e 

temporal.  

A aproximação do movimento com o estilo realista pretendia uma mimese dos 

gestos humanos e das práticas sociais. Porém, evidenciou-se como uma reprodução 

seletiva do que parece mais característico em uma pessoa, grupo, época ou espaço. 

Vários tipos de universos sociais foram representados no Romance Social. Segundo 

Vasconcelos, a classe proletária composta do caboclo, pescador, sertanejo, ou seja, 

classes menos favorecidas ambientadas nas diferentes regiões do Brasil, ganhariam 

voz nos personagens dos romances. No entanto, a escolha de cada tipo de trabalhador 

representava um ethos específico.721 Não era possível adotar uma abordagem única, 

pois “Cada grupo social consciente de sua autonomia, originalidade, de seus interesses 

e aspirações, vai compondo uma visão do mundo correspondente àquela consciência. 

”722 

O uso da forma romanceada de representação da realidade não é aleatório. Ela 

se aproxima da tradição narrativa e imagética já existente na transmissão da memória 

popular, através de canções, repentes, cordéis e á-bê-cês. Os autores inventavam e 

reinventavam a tradição popular incorporando um código de valores morais. Ou seja, 

                                                           
721 Idem. Ibidem. p. 11. 
722 LUCAS, Fábio. A contribuição amadiana ao romance social brasileiro. Cadernos de Literatura 
Brasileira. Instituto Moreira Salles. São Paulo, v. 3, n. 1, p.98-119, mar. 1997. p. 99. 
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buscava-se preservar a memória, a cultura e a tradição popular, contudo, essas noções 

são transformadas no decorrer da história. Havendo, certas vezes, divergências entre 

o real e o representado. 

Apesar do Nordeste representado com ares de saudade da casa grande e 

hierarquia patriarcal, havia um viés do movimento que representou um nordeste pela 

perspectiva revolucionária. Apesar dos sujeitos sentirem um comum desconforto com    

o presente, os autores de esquerda não se refugiavam absolutamente no passado, mas 

o utilizavam como instrumento para projetar as utopias de um futuro. Muitos desses 

autores foram influenciados pelo pensamento marxista, que além de ser uma teoria e 

um método de interpretar a realidade do país, também era um caminho revolucionário 

para futuro. Dessa maneira, os autores utilizavam a literatura de forma estratégica para 

denunciar a miséria das camadas populares e as injustiças, inspirados por figuras 

mitológicas de rebelião baseados em heróis populares, como Zumbi, Besouro, Lucas 

da feira, Lampião, entre outros. Logo, os romancistas faziam dos romances 

instrumentos de sua pedagogia política para inspirar subjetividades revolucionárias. 

A partir do seu envolvimento com o PCB, em 1933, e aproximação com o 

romance de 30, Jorge Amado iniciou uma fase que ficou conhecida pelo seu 

engajamento político expresso em seus romances. Em Cacau (1933), Suor (1934) e 

Jubiabá (1935), as contradições de classe e o pragmatismo ideológico são evidentes. 

Além disso, os protagonistas alcançam uma redenção social através da militância 

política. Sobre seu envolvimento político, Luiz Gustavo Rossi argumenta que nessa fase 

literária, Amado elege dois objetivos específicos em sua obra: 
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“(...) de um lado, servir como evidencia das desigualdades 
socioeconômicas e da violência que afligem a vida dos explorados, de 
outro, enfatizar os aspectos da realidade social através dos quais os 
indivíduos são percebidos como expressões de coletividade (...). É 
possível afirmar então que o herói de Jorge Amado só adquire status 
quando seus atos coincidem com os desejos e as reivindicações da 
classe à qual pertence. ” 723 

 Todavia, diferente da concepção de literatura que expresse o engajamento 

político do autor com PCB, Jorge Amado lança Mar Morto, em 1936. No romance, ele 

decidiu iluminar o cenário do mundo dos pescadores, da praia e do cais. Ele retoma o 

passado de homens íntegros, valores nobres, de um tempo mítico de amores e 

encantamento com o mar, em que as lógicas do capital ainda não regiam as relações 

humanas.  Constrói-se então um Nordeste dos veleiros, em vez de um Nordeste das 

tensões de classe. Nesse sentido, a diferença na temática escolhida, a falta de 

referência ao Partido Comunista e a ausência de um herói do proletário urbano, tornam 

inesperado o enredo do romance. 

 Em um bilhete de Mário de Andrade enviado a Jorge Amado em 20 de agosto 

de 1936, o poeta elogia livro e também faz uma crítica irônica ao escrever que:  “(...) 

A linda tradição de meter lirismo (e que delicioso lirismo!) de poesia na prosa. Iracema, 

a virgem dos lábios de mel à 1936. (...) Só achei inútil, mais 1836 que 1936, você 

fazer Guma morrer. Praque esse traço romântico? (...)”724 . Ao fazer referência à 

Iracema, um livro romântico que transborda em seu tom bucólico, escrito no século 

                                                           
723 ROSSI, Luiz Gustavo Freitas. A militância política na obra de Jorge Amado. In. SCHWARCZ, Lilia 
Moritz e GOLDSTEIN, Ilana Seltzer (Orgs.). Caderno de leituras - O universo de Jorge Amado: 
orientações para o trabalho em sala. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 26. 
724 Ver: CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA: Jorge Amado. São Paulo: Instituto Moreira 
Salles, v. 3, mar. 1997. Semestral. p. 84. 
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passado, Mário está dizendo que Mar Morto é, de certa forma, obsoleto. Principalmente, 

se analisado diante das contradições políticas vividas no presente histórico.  

Segundo Paulo Tavares, Mar Morto foi iniciado no começo de 1936, na Gamboa 

de Cima, bairro de Salvador, na Bahia, diante do mar. Nessa mesma época, o escritor 

conhece o seu grande amigo Dorival Caymmi, que influencia na escrita do livro. Em 

abril do mesmo ano, ele foi preso por motivos políticos no Rio de Janeiro, devido ao 

levante conhecido como “Intentona Comunista”, ocorrido em Natal, em 1935. Em junho 

ele conclui o romance, em agosto ele lança o livro no Rio, pela José Olympio Editora.  

3. O velho marinheiro e seus pescadores 

 Logo no início, mediante o uso da primeira pessoa, o narrador se aproxima da 

história como testemunha dos fatos rememorados na narrativa, como se tivesse vivido 

de perto os mistérios da beira do cais, oscilando entre o que é verdade e o que é lenda, 

o real e o mágico:  

“.... Agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia. Os 
velhos marinheiros que remendam velas, os mestres de saveiros, os 
pretos tatuados, os malandros sabem essas histórias e essas 
canções. Eu as ouvi nas noites de lua no cais do Mercado, nas feiras, 
nos pequenos portos do Recôncavo, junto aos enormes navios suecos 
nas pontes de Ilhéus. O povo de Iemanjá tem muito o que contar. ” 
725 

No romance, o autor sobrelevou um território particular, um mundo que se localiza numa 

fimbria entre a cidade e o mar. O cais é um lugar de idas e vindas, de homens e 

desejos. Em um momento da obra, o narrador cartografa sensivelmente esse lugar, 
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através dos sons, das luzes e das sensações que o mar e a cidade despertam nos 

homens que vivem à margem: 

 (...) os grandes caminhos do mar o tentavam. (...). De um lado, 
enorme e iluminada de mil lâmpadas elétricas, estava a cidade. (...). 
Do outro lado era o mar, a lua e as estrelas, tudo iluminado também. 
Na cidade tudo era claro e sem mistério como a luz das lâmpadas, no 
mar tudo era misterioso como a luz das estrelas. (...) Guma nunca foi 
tentado pela terra” 726  

Para os pescadores o mar é sua única estrada. Apesar de inspirar o sentimento 

de liberdade, caro aos pescadores, a relação deles com o mar também gera uma 

dependência. Ele é encantador e belo, mas também possui um lado trágico, o dos 

perigos e da morte. É evidente que a relação com o mar desperta um tipo específico 

de sensibilidade, diferente do rural e do urbano. Pois mesmo “(...) um navio, uma 

canoa, um saveiro, uma tábua, qualquer coisa sobre o mar é a pátria desses homens 

do cais, do povo do cais, do povo de Iemanjá. ”727  

No livro Pescadores do Mar, a antropóloga Simone Maldonado problematizou 

alguns aspectos acerca da relação do pescador com o seu meio e também a intensa 

complexidade social que atravessa essa relação: 

“(...) através do conhecimento que tem da natureza que explora para 
sobreviver e do seu trabalho no mar, o homem se apropria, de 
determinadas maneiras, dos ambientes produtivos do mundo em que 
vive. Essa apropriação se realiza no processo de trabalho e o 
ultrapassa, pois inspira também modos de ser e de estabelecer 
relações sociais, de constituir família, de organizar o trabalho. ” 728 

                                                           
726 Idem. Op. Cit. pp. 55-56. 
727 Idem, Op. Cit. p. 
728 MALDONADO, Simone Carneiro. Pescadores do mar. São Paulo: Ática, 1986. p.7. 
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Isto pode ser percebido em Mar Morto, quando o narrador demonstra uma visão 

própria dos homens ligados ao mar, com feições singulares e diferentes dos homens 

de terra: 

“O mar é instável. Como ele é a vida dos homens dos saveiros. Qual 
deles já teve um fim de vida igual aos homens da terra que acarinham 
netos e reúnem as famílias nos almoços e jantares? (...). Quando se 
despedem das mulheres não dão rápidos beijos, como os homens da 
terra que vão para os seus negócios. Dão adeuses longos, mãos que 
acenam como ainda chamando. ”729 

O autor escolheu como atores para o seu romance Mar Morto um tipo peculiar 

de pescador, dentre os vários tipos de pescadores existentes, o pescador artesanal ou 

autônomo730. Esse tipo de trabalhador faz uso de tecnologias simples, baixo custo para 

a produção e os grupos de trabalho emergem de um contexto familiar ou das relações 

sociais mais próximas. Há uma série de rituais e leis próprias do grupo de pesca. Por 

organizarem seu ofício conforme o tempo da natureza mais do que relógio, os 

pescadores vão individualmente para o mar, ou entre poucos, na sua luta em busca de 

sustento. Nesse trecho observa-se que existe uma valorização do modo de relação de 

trabalho familiar e de amizade: 

“ Os que morrem na tempestade são seus preferidos. E aqueles que 
morrem salvando outros homens, esses vão com ela pelos mares em 
fora, igual a um navio, viajando por todos os portos, correndo por 
todos os mares. Destes ninguém encontra os corpos, que eles vão 
com Iemanjá. (...)”731 

                                                           
729 AMADO, Jorge. Op. Cit. p. 29. 
730 MALDONADO. Pescadores do mar. Op. Cit., p. 15. 
731 AMADO, Jorge. Op. Cit. p. 21. 
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Na atividade pesqueira artesanal é necessário um saber tradicional que não se 

aprende nas escolas formais, mas é transmitido através da experiência dos mais velhos. 

Visto que esse tipo de pesca não contava com localizadores no mar e equipamentos 

tecnológicos avançados de suporte. Assim, os jovens pescadores vão se juntando aos 

pais e parentes próximos, inicialmente cooperando em funções mais simples para 

aprender as manhas do ofício.732 No romance, desde os onze anos de idade Guma já 

carregava dois sacos de farinha e andava sozinho no saveiro de Itaparica para a baía 

aprendendo o trabalho.733 Em uma cena, o seu tio Francisco, recorda como criou o 

menino dentro do saveiro, dentro do mar: “(...). Não tinha mais nada que fazer... Mas 

você ficou comigo, eu tive que te ensinar a domar um barco... [agora] (...) ele já sabia 

se conduzir em cima de um barco. Quem não sabia mais era o velho Francisco, que 

tudo que sabia dera ao sobrinho. ”734 

Ainda jovem, Guma passa a ser reconhecido por seus atos heroicos entre os 

mestres de saveiros. Em uma cena da narrativa acerca de um desses feitos, o 

personagem Goldofredo, da Companhia de navios baianos vem pedir ajuda para atracar 

barco Canavieiras que estava no mar durante a tempestade, ele oferece dois mil-réis 

dizendo: “Eu sei que vocês me odeiam... – sorriu – eu só seria capaz de pedir para 

salvar alguém meu, não é? Mas eu não estou pedindo, não. Estou é pagando. 

(...)”735Guma aceita e vai com o seu saveiro “Valente” entrando no mar dos grandes 

                                                           
732 ABREU, Berenice. O Raid da jangada São Pedro: pescadores, Estado Novo e a luta por direitos. 
2007. 256 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Departamento de História, Universidade Federal 
Fluminense, Rio de Janeiro, 2007. p. 43. 
733 AMADO, Jorge. Op. Cit. p. 40. 
734 Idem, Op. Cit. p. 48. 
735 Idem, Op. Cit. p 72. 
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navios, ele sai do chamado mar raso ou mar de dentro para o mar alto ou o mar de 

fora. Quer dizer, devido as jangadas oferecerem uma estrutura frágil, os canoeiros e 

saiveiristas geralmente não se distanciavam muito da costa para adentar no mar alto e 

mais remoto. Contudo, não é pela oferta monetária que ele se arrisca, mas sim por um 

código de valores morais caros a comunidade de pescadores: 

“Não é pelo dinheiro que Guma vai no “Valente” tentar trazer esse 
navio para o porto. (...). Não é, com certeza, pelo dinheiro. (...). É 
mesmo porque vem um apito triste do navio, um pedido de socorro é 
a lei do cais manda que se atenda aos que no mar pedem socorro. 
(...)”736 

Essa passagem sugere um espírito de solidarismo instintivo e profundo nos 

pescadores, nos quais a lógica do dinheiro e da modernidade ainda não contaminaram 

princípios morais internos orientadores da ordem social. Contudo, a forma como esses 

valores são colocados na narrativa sugerem um traço de conservadorismo e recusa em 

considerar as contradições sociais internas do grupo que retrata, principalmente sobre 

a importância que o dinheiro passa a assumir, a partir modernidade, como mediador 

das relações sociais. Portanto, expressar no personagem um distanciamento dessa 

lógica monetária, não seria, um traço de negação de um mundo? Da negação da 

modernidade? 

O narrador deixa de lado aquilo que a sociologia apresenta como interferências 

ocorridas na atividade pesqueira desse período, Luiz Silva, no seu estudo antropológico 

sobre a modernização da pesca no Brasil, argumenta sobre os seguintes fatores 

históricos: 

                                                           
736 Idem, Op. Cit. p 76. 
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“Após as décadas de 20 e 30, o mundo pré-capitalista e pré-industrial 
que se articula até então com a formação e desenvolvimento daquelas 
comunidades começa a entrar em declínio. Fatores diretos e indiretos 
de transformação que oras decorrem da sociedade global (como a 
criação das Colônias de pecadores pelo Estado nacional, por exemplo, 
a partir de 1919) ora decorrem das transformações desencadeadas 
ao nível das próprias relações comunitárias, começam por fazer alterar 
mais ou menos profundamente o quadro que, até então, caracterizava 
as comunidades de pescadores no Brasil. Claro que uma outra noção 
de trabalho deveria emergir. (...). ”737 

George Simmel reflete que o dinheiro na cultura moderna se torna um 

equivalente geral, pois torna-se um meio de troca válido para qualquer coisa, gerando 

uma perda de significação e anonimato nas relações. A cultura monetária torna-se 

objetiva e indiferente, pois o dinheiro induz com facilidade a um certo estado de lassidão 

no agir, visando a obtenção de lucro. Logo, no interior de um grupo social, as 

delimitações fixas são progressivamente desfeitas, a rigidez dos vínculos e das 

tradições são rompidas, porque a personalidade das coisas é desfeita e passa a se 

inscrever a dominação do dinheiro, ou seja, as coisas encontram seu equivalente num 

meio de troca incolor e impessoal.738 

Afastando-se desses novos valores que emergiram da modernidade, Jorge 

Amado retrata a Bahia de um modo saudoso, idealizando o mundo da pesca como 

voltado para relações sociais éticas apartadas da lógica monetária. Para ele, o trabalho 

com a pesca não é produto, tem valores mais nobres, inspirados no passado.  

Predomina-se uma visão lírica tanto do grupo social como também dos espaços, pois 

                                                           
737 SILVA, Luiz Geraldo Santos da. Caiçaras e jangadeiros: Cultura marítima e modernização no Brasil. 
São Paulo: CEMAR/Universidade de São Paulo, 1993. p. 8. 
738 Ver: SIMMEL, George. O dinheiro na cultura moderna. In.: Psicologia do dinheiro e outros ensaios. 
Lisboa: Texto e Grafia, 2009. 
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o narrador delineia uma Bahia artesanal e ameaçada pela modernidade. Segundo 

Durval Muniz essa perspectiva expressa que “ a cultura de massas destruiria o rosto e 

a fala popular da Bahia, destruiria sua personalidade; transformaria este espaço num 

vazio cultural. ”739. Logo, o mundo da pesca representado por Amado é um mundo 

onde a alienação do trabalho ainda não penetrou, uma ilha cultural resistente aos fluxos 

globais, ainda autêntica e preservada.  

Apesar do enredo do romance enfocar do mundo dos marítimos, as relações 

sociais de produção em Mar Morto são relegadas para um segundo plano. O interesse 

do narrador é revelar a miséria do povo, a tragédia da morte, o romance e a poesia em 

relação ao mar envolvendo os personagens. Em contrapartida, as relações de trabalho, 

o cotidiano da pesca e a circulação dos produtos aparecem pouco. Vejamos a 

passagem a seguir...  

“Os barcos de pesca voltaram para o cais. Alguns mal tinham 
começado a pescaria e não tinham feito ainda para as despesas. 
Rufino voltou com a canoa do meio da baía. Saveiros que já estavam 
com as velas levantadas e a âncora suspensa, baixaram a âncora e 
arriaram as velas. No entanto o céu era azul e o mar sereno. O sol 
clareava tudo e até clareava demais. Mesmo por isso os barcos de 
pesca haviam voltado, Rufino trouxera a canoa para o Porto da Lenha, 
os saveiros arriaram as velas. A água foi mudando de cor, de azul 
que era ficou cor de chumbo. ”740  

E em algumas páginas depois: 

“De longe vinha o zunido do vento forte e impiedoso. Aos poucos o 
cais foi se despovoando. Xavier atracara o saveiro e vinha para o 
grupo: 

                                                           
739 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Op. Cit. p. 73. 
740 AMADO, Jorge. Op. Cit. p. 68. 
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-A coisa tá feia...”741 

Na primeira passagem, os pescadores voltando do mar após a pesca e, logo no 

momento a seguir, passam a conversar sobre o temporal imprevisto. Ou seja, não há 

uma descrição das ferramentas da pesca, como o uso de redes, o armazenamento do 

peixe, o descarregamento do produto e a venda para atravessadores ou para feiras e 

mercados. O personagem Xavier atraca o saveiro e já se insere em uma outra situação, 

sem descarregar nenhum peixe e a narrativa não se detém nas descrições do trabalho.  

Berenice Abreu, chama atenção para questões do trabalho diretamente ligadas 

ao estado de exploração e miséria que viviam os pescadores artesanais nesse momento 

histórico, a presença dos “atravessadores”, que são comerciantes que recebem o 

pescado ainda na praia e revendiam-no pelas ruas da cidade e mercados. Na sua 

pesquisa, os pescadores relatavam o estado de dependência que tinham de suportar 

em relação à essa categoria, tendo em vista a ausência de condições de 

armazenamento, conservação e transporte do pescado, inclusive por sua rápida 

deterioração, levando-os a depender dos atravessadores, que por sua vez, controlavam 

o preço da mercadoria. 742 No entanto, essa figura comum no cais não aparece em Mar 

Morto. 

O narrador não explora detalhadamente as relações de trabalho pesqueiro, 

porém evidencia a interferência dos processos de modernização na vida das 

personagens. O impacto dessa transição no cais torna-se mais nítido quando o trabalho 

dos saveiristas e canoeiros entra em uma grave crise financeira devido à a chegada 

                                                           
741 Idem. Op. Cit. p. 70. 
742 ABREU, Berenice. Op. Cit. pp. 44-45. 
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das lanchas à motor. Nesse momento, ocorre uma mudança tanto social, quanto 

simbólica, pois além da introdução de novas tecnologias, os pescadores alteram as 

formas habituais de trabalho. Assim como demonstra as seguintes passagens: 

 “ (...)A vida para os canoeiros e mestres de saveiro tinha piorado 
muito. Além de haver pouca carga, era época de paradeiro, as tabelas 
estavam muito por baixo, devido às lanchas de gasolina que faziam o 
transporte mais rápido e mais barato. Pouco dinheiro se ganhava e o 
cais nunca ouvira tanta maldição. ”743 

“(...) Guma vivia procurando serviço, fazia viagens o mais rápido que 
podia, para ficar com o freguês. Vários mestres de saveiro venderam 
seus barcos e pegaram outros trabalhos no porto: docas, navios de 
longo roteiro, transportes de mala e objetos de viajantes. E como 
pouco tinham de fazer cantavam e bebiam”744  

No processo de modernização, o tempo de trabalho passa a ser acelerado. 

Segundo Maldonado, antes da modernização, o tempo do pescador era medido pelos 

ciclos da natureza, pelo decorrer de dias e noites no ambiente marítimo. Os róis, sob 

orientação do mestre de pesca, dividiam tarefas do tempo de trabalho por eles 

estipulados. O senso de liberdade dos pescadores está muito ligado a autonomia sobre 

o tempo. Todavia, a autoridade do mestre os conhecimentos da tradição sofrem 

interferência da lógica monetária, pois os desígnios de lucro dos patrões, indivíduos 

geralmente exógenos à pesca artesanal, vão ganhando maior importância. Diante disso, 

as condições financeiras também se diversificam entre os pescadores. Há os que 

aderem e outros que rejeitam a nova noção de trabalho. Podendo haver uma 

                                                           
743 AMADO, Jorge. Op. Cit. p. 217. 
744 Idem. Op. Cit. p. 218. 
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capitalização de alguns no momento de crise e aos demais relegam-se relações de 

subordinação pelo assalariamento. 745 

  Em Mar Morto, devido as dificuldades financeiras enfrentadas no cais e a perda 

do seu saveiro “Valente” em um naúfragio, Guma negocia um novo barco para pagar a 

prazo, o “Paquete Voador”. Em um determinado momento, o proprietário do saveiro vai 

cobrar Guma no bar “Farol das Estrelas”, o faz de forma cordial, em tom de 

camaradagem: 

“ (...)- Tu bem sabe que eu não sou capaz de me aproveitar de uma 
má ocasião pra esfolar um companheiro. Mas a coisa tá preta, eu não 
vejo outro jeito... (...). E João Caçula continuava a se desculpar, tinha 
vontade de dar o saveiro de presente a Guma e depois se jogar na 
água porque não tinha coragem de olhar os canoeiros atrasados no 
salário”746  

Nesse momento, fica evidente que o narrador abranda as relações de exploração 

internas à comunidade pesqueira. Berenice Abreu relata o quanto essas relações entre 

proprietários e pescadores são tensas, em que os detentores dos materiais de trabalho 

(embarcações e os demais instrumentos para a pesca) os disponibilizavam, geralmente 

em troca de boa parte da produção como pagamento, acentuando a condição de miséria 

que viviam os pescadores.747 

Na trama, quando as dificuldades de trabalho se agravam ainda mais, estoura 

uma greve de resultado quase instantâneas dos estivadores, que no mesmo momento 

que se inicia já acaba vitoriosa: 

                                                           
745 MALDONADO, Simone Carneiro. Op. Cit. pp. 36- 41. 
746 AMADO, Jorge. Op. Cit. pp. 222-223. 
747 ABREU, Berenice. Op. Cit. p. 45. 
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“(...) foi quando rebentou a greve dos estivadores. Os mestres de 
saveiro e grande parte dos canoeiros fizeram causa comum com os 
homens da estiva. Os estivadores venceram, as tabelas para 
transporte em saveiro e canoa também aumentaram. Mas houve 
perseguições e um estivador de nome Armando teve de fugir e foi no 
saveiro de Guma que saía naquela noite já levando carga pela nova 
tabela. (...)” 748  

 Esse trecho acima ilustra o ponto máximo no qual o narrador tratou da questão 

do conflito no trabalho. Ele não chega a tratar a greve aplicando a situação clássica do 

materialismo histórico e dialético da revolta, em que os trabalhadores se revoltam contra 

os patrões detentores dos meios de produção. Eles se rebelam contra as interferências 

da modernidade sobre o modo de trabalho artesanal e à lógica exógena ao mundo 

rústico representado.  

 Tal visão ainda é acentuada quando o personagem Guma, é coagido pelas 

dívidas a trabalhar para contrabandistas, fazendo o transporte de seda.  Sem dúvida, 

temos aí uma visão negativa da introdução dos elementos de modernização que vieram 

e modificaram as relações sociais na narrativa. Guma perdeu a sua liberdade e a sua 

paz com a interferência de indivíduos não-pescadores no processo de organização da 

comunidade. Ao apanhar um temporal na passagem de contrabando, seu saveiro 

naufraga. Em um primeiro momento ele se salva a nado, mas pelas súplicas do patrão 

que tinha os filhos à deriva, ele se atira novamente na água749. Resgata-os, “Mas, no 

entanto, ele morreu salvando dois, teve a morte mais heroica do cais, a morte dos filhos 

prediletos de Iemanjá. ”750 Essa passagem evidencia que apesar do protagonista passar 

                                                           
748 AMADO, Jorge. Op. Cit. p. 240. 
749 Idem. Op. Cit. pp. 242- 252. 
750 Idem. Op. Cit. p. 252. 
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a exercer uma espécie de trabalho ilegal, há nele ainda os valores nobres ressaltados 

por Amado, das leis internas de cumplicidade no cais.   

Considerações finais 

Este estudo buscou investigar, a partir do romance Mar Morto (1936), de Jorge 

Amado, a forma como a figura dos pescadores foi construída. Assim, a literatura foi 

privilegiada como fonte da pesquisa histórica para problematizar aspectos simbólicos 

do autor e também de uma dada sensibilidade coletiva da época, que se revelou 

saudosista. Este sentimento implicou na elaboração de discursos sobre a comunidade 

pesqueira, através da ótica do autor, representando os pescadores dotados valores 

éticos sociais em que a lógica monetária ainda não regia as relações entre as pessoas. 

Contudo, tal perspectiva mostrou-se destoante do presente histórico dos pescadores, 

que se evidenciou mais complexo. Observamos assim, em Mar Morto, que Amado se 

distanciou dos valores burgueses e construiu uma Bahia artesanal e idílica onde 

pescadores possuem leis internas morais inspiradas no passado. 

Esta pesquisa contribuiu para que pudesse ser feita uma reflexão de como a 

ficção das pistas acerca de uma realidade histórica. Problematizar como o autor constrói 

seus personagens e de que maneira isso está ligado a um determinado presente, 

iluminou como o olhar do pesquisador da história que utiliza da literatura deve estar 

atento e desnaturalizar a obra, analisando-a como um espaço de investigação a 

contrapelo para perceber as diferentes camadas de sentido existentes. Esse estudo 

ainda está em fase inicial, e por envolver vários aspectos complexos, como as fronteiras 
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entre literatura e história, o romance de 30, a pesca, o mar, e a emergência de uma 

sensibilidade saudosista, merece ainda maior um aprofundamento. 
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MILAGRE E CORDEL: A SAGA DE JOSÉ LEÃO (FLORÂNIA/RN) 
 

Virgínia Gislany Alves Ferreira751 
Lourival Andrade Junior752 

 
INTRODUÇÃO: 

O presente artigo se desenvolve a partir de leituras sobre a religiosidade popular e 
sobre a literatura regional, mais precisamente, o cordel nordestino, leituras feitas na 
bolsa de iniciação cientifica do projeto denominado: “Milagreiros e Milagreiras do Seridó 
Potiguar” na orientação do Prof. Dr. Lourival Andrade Junior.  

Os parâmetros dessa pesquisa são a religiosidade não oficial que vem se construindo 
no Brasil ao longo dos séculos. No Seridó potiguar, as práticas ritualísticas, não 
oficialmente canônicas, vêm se consolidando desde o período colonial. Milagreiros, 
benzedeiras, os ditos “santos de cemitério”753, são parte do cotidiano seridoense. Os 
fiéis acreditam que a devoção por esses “santos” faz-se estar mais perto de sua 
realidade. (Pereira, 2005).  

José Leão desperta vários sentimentos, devoção é um deles. Morto, esquartejado e 
queimado na cidade de Flores (atual Florânia) no Rio Grande do Norte, Século XIX 
(época do coronelismo). Zé leão se torna um morto diferente dos demais. Entender 
como se constitui o processo e os elementos de santificação é um desafio, por isso a 
introdução dos estudos da História Cultural é importante na tentativa de formular 
respostas para entender como funciona a religiosidade não oficial no Brasil e no Seridó. 

                                                           
751UFRN/CERES – Graduanda em História Licenciatura e bolsista de iniciação cientifica no plano de 
trabalho: “Religiosidade Popular na Literatura regional”. Email para contato: ferreiravirginia7@gmail.com 
752UFRN/CERES – Doutor, Professor e Pesquisador – Email para contato: 
lourivalandradejr@yahoo.com.br 
753 Pereira, José Carlos. Devoções Marginais: Interfaces do imaginário religioso / José Carlos Pereira. 
Porto Alegre, RS: Zouk, 2005.  
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Segundo Nikolau Sevcenko754, a literatura pode proporcionar ao historiador vozes que 
não vemos na História tradicional, ou seja, podemos ver as vozes dos excluídos. A 
literatura, por muitas vezes, é usada para representar uma sociedade, assim como 
acontece nos folhetos de cordel nordestino. A maioria dos cordelistas está longe dos 
grandes centros urbanos, tratando nos cordel a realidade, o cotidiano e as práticas que 
marcam a vida do sertanejo. As memórias são transformadas em rimas e eternizadas 
em cantorias ou em um papel (folheto). Para o estudo desse artigo, o objeto a ser 
analisado é um cordel755 que tratará da história do José Leão, colocando-o como “santo 
popular”. E mesmo não se tendo certeza se a história é verdadeira, acredita-se. 
Existindo, assim, vários devotos a Zé Leão, inclusive uma capela em sua homenagem. 

A SAGA DE JOSÉ LEÃO: 

Século dezenove, época de coronelismo e ciclo do couro, um jovem rapaz sai do 
Pernambuco à procura das terras do seu pai, então chega a uma vila do Rio Grande 
do Norte, Vila de Flores, atual Flôrania. Filho de José de Souza Leão e Josefina de 
Souza Leão. Acreditam que José Leão era de uma grande formosura, despertando 
olhares das moças, inteligente e destemido. A pequena vila era fortemente comandada 
pelos grandes latifundiários e coronéis. João Porfirio, era um desses coronéis e dono 
de várias terras, ambicioso sentiu-se tentado adquirir as terras de José de Souza Leão, 
mandou-lhe a proposta, porém a resposta de Zé de Souza Leão foi não.  

João Porfírio não satisfeito tramou um plano juntamente com outro grande coronel e 
latifundiário da região, João Toscano de Medeiros, que recebeu a patente de emissário 
pelo próprio presidente da república Floriano Peixoto. João Toscano deu-lhe total 
cobertura para matar José Leão. Seu poder político e social era tanto que podia ser 
comparado com o dono da cidade. Os outros coronéis viviam como capachos, fazendo-
lhe as suas vontades. 

Com ajuda de um capanga, armou-se uma emboscada para matá-lo e em 1877 do 
dia 20 de janeiro o corpo foi encontrado queimado em uma fogueira, com indícios de 

                                                           
754 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão: Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira 
2016.     
755 ACACI, José. História de José Leão. [Folheto de Cordel] / José Acaci. 2010.   
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esquartejamento. Essa data em especifica é comemorada na cidade a festa do 
padroeiro, São Sebastião, do qual José Leão era devoto e é o padroeiro da cidade.  

Grandes mistérios místicos aconteceram após a morte de José Leão, segundo o cordel 
a população se revoltou e clamou por justiça e reposta divina afim de se descobri quem 
foi o matador. O “resultado’’ das preces foi que: 

 

“Na casa de João Porfírio/ caiu um raio azulado/ que matou as duas 
filhas/ do coronel afamado/ e ele sentiu o perigo/ como se fosse um 
castigo/ pelo crime praticado.”756 

 

Continua a rima dizendo que o “jagunço que ajudou caiu doente numa rede”757 
mesmo tomando água, morreu de sede. “Os curiosos narravam que quando José Leão 
estava sendo queimado, pedia água e este jagunço negava.”758 

Depois de sua morte, os irmãos de José Leão foram embora com medo do que 
mais podia acontecer. Ana, irmã de Zé Leão, queimou todos os papéis e documentos, 
em seguida queimou também a casa e se suicidou. O processo foi guardado e até hoje 
ninguém foi condenado.  

A DEVOÇÃO: 

A religiosidade pode abrir várias janelas de significações e sensibilidades individuais e 
coletivas dos agentes sociais que vivem no semiárido, região onde o misticismo é muito 
marcado e se manifesta de formas únicas e singulares. A religiosidade popular nessa 
região é um alimento para carentes e excluídos.  

A religiosidade no meio popular é caracterizada na busca de “milagreiros” conforme a 
sua realidade local. Os “santos”, nesse caso, são “entidades” que contribuem para o 
                                                           
756 ACACI,2010, p.6 
757 Opus citatum 
758 José de Oliveira Silva, F. "JOSÉ LEÃO, UM MITO SANTO E O CLAMOR DE UM POVO POR 
JUSTIÇA.” Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/flaviojose/flavio_jose_jose_leao.pdf>. Acesso em: 7 jul. 
2016. 
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contato divino, ou seja, funcionam como uma espécie de “advogado”, fazendo uma 
ligação direta com a figura central do cristianismo, Deus.  

Essas devoções encontrasse a margem da oficialidade da igreja católica apostólica 
romana. Mesmo alguns devotos cumprindo os sacramentos da igreja como os 
conformes, essas pessoas incorporam essas devoções às almas, mortos e “santos” não 
canonizados. Devido a isso, outros espaços são adotados além das paredes da igreja, 
lugar previamente estabelecido pelo oficio, e passam a ocupar lugares profanos, 
adquirindo outras formas de manifestação religiosa, como cemitérios, capelas 
construídas onde a vítima sofreu o acidente fatal, rodovias, lugares que referenciais que 
marcam a morte do “milagreiro”. 

A morte de José Leão na cidade de Florânia tornou-se um símbolo. No lugar onde foi 
morto existe hoje uma cruz e uma capela, onde vários devotos da região e até de outros 
estados visitam, fazem promessas ou agradecem a graça alcançada. 

Acreditam que a devoção a figura de José Leão começou logo após os acontecimentos, 
tanto com a morte sobrenatural de duas filhas de João Porfírio atingidas por um raio e 
uma terceira filha que tocou fogo em suas vestes, como as outras mortes trágicas de 
entes e familiares dos mandantes da morte de José Leão e acontecimentos com os 
jagunços. Relatos que Porfírio todos os dias ao final da tarde ia até o local, se ajoelhava, 
rezava e pedia perdão. A população se encareceu de tamanha compaixão e curiosidade 
ao ver o maior líder da cidade arrependido do mal que fez e seguiu seus passos. Iam 
até o local rezar pela alma de José Leão, rapidamente essa atitude se espalhou por 
toda a região do Seridó. Passaram acreditar que as orações feitas eram concebidas, 
sendo assim, José Leão se tornou um operador de milagres. 

A devoção em torno do personagem José Leão foi marcada por uma morte trágica e 
de muito sofrimento, a partir desse fato, construiu-se uma figura santificada no meio 
popular. As pessoas acreditam que rezando e fazendo oferendas (água, pedras, 
esculturas em madeira, gesso e bonecos de pano representando parte do corpo dos 
féis, além de velas, flores, fotografias) para os que sofreram de uma forma trágica, 
ajudariam as almas a encontrar a paz. (PERREIRA,2005, P.40). Também existe o 
medo, tendo em vista os relatos após a morte do que acontecera com as filhas de João 
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Porfírio, isso despertou nos meio popular um sentimento de castigo. “Sendo assim o 
morto continua interagindo no mundo dos vivos como se ainda vivesse, podendo trazer 
tanto graça, como desgraças, quando o fiel desonra o contrato de fidelidade com a 
divindade.”759 

Atribuir ao milagreiro representações sagradas é parte do imaginário religioso popular, 
não importando se seja verdade ou não, o que importa é que os devotos acreditam. 
Quanto mais notícias de promessas alcançadas mais fortalecem a devoção. O fiel por 
sua vez assume um compromisso de fidelidade, como um contrato com o milagreiro, 
nesse contrato há troca simbólicas, ou seja, retribuir com algum favor a coisa recebida. 
Criando um laço de fidelidade entre o fiel e o morto.  

Em Florânia a devoção por José Leão é dividida com mais dois, a cruz do caboclo e a 
santa menina. O primeiro pouco se sabe, acredita que foi um índio morto brutalmente 
na Serra da Garganta e nesse mesmo lugar há uma cruz, onde pessoas fazem rezas 
e deixam algum sinal de uma promessa760.  Já a santa menina, há várias estórias, uma 
delas é que a menina teria sido estuprada, o que traz a ideia que a devoção gira em 
torno de um “milagreiro” sofreu de uma morte trágica. O local de morte da menina 
também há uma capela. Detalhe que chama atenção é que todas essas devoções vivem 
em harmonia com a igreja oficial, mesmo nenhum desses não sendo canonizados. 
Inclusive no dia de São Sebastião a procissão segue a fim da capela de Zé Leão. 
Estabelecendo um sincretismo em uma harmonia entre o sagrado e o profano. 

O CORDEL: 

Existe uma ideia que o cordel brasileiro tem uma ligação direta com os folhetos 
lusitanos, porém há uma relação de independência entre essas duas literaturas. Muito 
embora os folhetos lusitanos servissem de interferência na produção dos cordéis 
brasileiros, os nordestinos transformaram-nos para sua realidade local.  

                                                           
759ANDRADE JUNIOR, Lourival. OLIVEIRA, Mary Campelo de, Zé Leão um milagreiro: memória e 
compromisso de fidelidade com o sagrado através dos ex-votos na cidade de Florânia/RN, 2012. P.4 
760 GONÇALVES. Glauco. Florânia, Escondida nas Serras - História - por Glauco Gonçalves. 
Disponível em: <http://www.inforside.com.br/florania/escondida_serras/historia/historia.aspx>. Acesso 
em: 12 jul. 2016. 
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Os folhetos lusitanos têm diversas diferenças com os cordéis nordestinos. O primeiro 
estava totalmente ligado às camadas mais altas da sociedade. As histórias giraram em 
torno de uma disputa entre o bem e o mal. Não havia preocupações com o social, 
político e econômico. Era direcionado ao entretenimento da burguesia. A disparidade 
social era fortemente marcada, sempre mostrando o nobre como o bom e que merecia 
sempre respeito e lealdade. Os folhetos mais famosos eram compilações de histórias 
famosas, contos de fadas, etc. 

Os cordéis nordestinos, por sua vez, são marcados por várias peculiaridades. É uma 
literatura para todas as pessoas, principalmente para as camadas mais baixas da 
sociedade, assumindo várias formas, dependendo de cada região. No nordeste, a 
princípio, teve a relevância do uso das cantorias, das disputas, pelegas, etc. Essas 
modalidades funcionavam em cantar suas formas poéticas previamente estabelecidas. 
Cantavam sobre ciência, cotidiano nordestino (vida na roça, ciclo do boi, 
cangaceiros...), histórias, coisas sagradas, etc. Tudo que fazia parte da vida do 
nordestino.  

No final dos anos oitocentos, essas poesias cantadas passaram a ser impressas, porém 
marcadas pela tradição oral e preço a baixo custo. A palavra “cordel” faz referência aos 
barbantes ou cordões nos quais eram pendurados os papeis dobrados em quatro partes 
que eram vendidos nas feiras nordestinas.  

A literatura pode refletir uma sociedade, suas crenças, costumes, modos, as percepções 
de mundo de forma particular. A literatura regional nordestina é bem especifica, 
contendo traços próprios da sua cultura. Contando com registros únicos da sua forma 
de comunicação, não está preocupada com as regras gramaticais, tendo em vista em 
que os nordestinos, quando começou a circulação dessa literatura, em sua grande parte, 
eram analfabetos e tinha pouco contato com essas formas educacionais. Então o cordel 
traz para a realidade do popular a literatura de sua maneira, com fácil leitura e 
entendimento, as vezes sendo possível “gravar” na memória os versos.  

Então pode se dizer que o cordel é uma expressão direta da cultura nordestina. Preciosa 
fonte para compreensão das práticas culturais, como se dava os modos de vivência, as 
práticas religiosas, etc. Como visto anteriormente, o nordestino tem muito apego ao 
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sagrado e o cordel é uma fonte para o entendimento dessa devoção, por exemplo: 
como o nordestino trata o sagrado e o profano (apegos aos milagreiros e santos 
populares).   

Padre Cicero, figura eleita pelo povo como “santo”, mais não canonizado, é uma das 
figuras mais presentes nos cordéis nordestinos. Sempre falando de sua bondade, 
realização de milagres pela sua mobilidade política e clerical. 

Outro destaque da literatura de cordel é os “heróis defensores do povo pobre e sofrido”, 
ou seja, os cangaceiros, em especial Lampião. Muitos cordéis trazem o mais conhecido 
líder dos cangaceiros como personagem principal da narração, alguns desses em 
situações do imaginário religioso, como Lampião no céu ou no inferno. Mas não supera 
o imaginário dos “santos populares” como Padre Cicero. 

A religiosidade, por fim, vai muito além do cotidiano nordestino, sendo um traço forte 
na literatura regional. Há inúmeros cordéis com temas bíblicos, alguns contando 
histórias bíblicas de maneira didática e criativa, com xilogravuras761, narrando as 
famosas passagens de maneira simples. Algumas pessoas, por serem analfabetas, não 
tem contato com a bíblia e o cordel acaba sendo uma forma de catequização.  

Também há muito sincretismo religioso. Cordéis tratando das religiões afro-brasileiras, 
como o candomblé e a umbanda, onde há uma mistura de superstições com a religião. 

HISTÓRIA E FICÇÃO: 

Contar histórias faz parte da cultura dos seres humanos, tanto fatos reais como fatos 
ficcionais. A narração é composta por um enredo, personagens, espaço, tempo e um 
narrador. Segundo Ricoeur:  

 

“A história descreve uma sequência de ações e de experiências feitas 
por um certo número de personagens, quer reais, quer imaginários. 
Esses personagens são representados em situações que mudam ou 
a cuja mudança reagem. Por sua vez, essa mudanças revelam 
aspectos ocultos da situação e dos personagens e engendram uma 

                                                           
761 Arte e técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeira. 
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nova prova (predcament) que apela para o pensamento, para a ação 
ou para” (1994, p. 214). 

 

A relação entre a história é uma linha que hora se cruzam, hora se divergem. Da mesma 
forma que as narrações ficcionais usam a história para compor seu enredo, alguns 
historiadores usam a ficção e a imaginação na hora da narração histórica. Peter Burker 
admiti que essas fronteiras existentes entre esses gêneros merecem atenção do 
historiador, acredita que uma dependa da outra e o encontro das duas é algo rico e 
frutífero. (1997, p.108). A narrativa ficcional tem como base a imaginação do autor, 
recria a realidade de acordo com sua imaginação. Já a narrativa histórica tem 
compromisso com a verdade, fatos reais e tem como chave principal o homem.  

O cordel, como já discutido anteriormente, ganhou espaço entre o povo nordestino, pois 
contava e reescrevia histórias do cotidiano, o que ganhou muito afeto popular. Os 
cordéis disseminam literatura e história para todos os públicos devido sua linguagem 
acessível e a maneira simples de mostrar a realidade e a vida sertaneja. 

Nesse artigo, em especial, o cordel “História de José Leão” de José Acaci é objeto 
principal, um cordel simples que junta “retalhos da memória”762 do povo e descreve 
sobre a trajetória de José de Leão desde de sua chegada em Florânia.  

José Acaci é professor, compositor, poeta e cordelista. Natural de Macaíba/RN, herdou 
de seu pai a paixão pela literatura de cordel763. Dentre os inúmeros cordéis escritos 
com variados temas José Acaci “contou” história de José Leão, no primeiro verso ele 
afirma que o fato é verdadeiro:  

 

                                                           
762 ACACI,2010, p.1 
763Revivendo a história: Biografia de José Acaci. Disponível em: 
<http://historiadoresdemacaiba.blogspot.com.br/2015/11/biografia-de-jose-acaci.html>. Acesso em: 
13 jul. 2016. 
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“Esse caso que eu lhe conto/ é um fato verdadeiro/ que teve 
repercussão/ por esse Brasil inteiro/ mas que deixou a sua história/ 
nos retalhos da memória/ desse povo brasileiro.”764 

 

Porem no antepenúltimo verso ele já não afirma com tanta certeza que é de fato tudo 
verdade o que tinha sido acabado de ser narrado nos versos anteriores: 

 

“Não sei se tudo é verdade/ nessa história tão bela/ mas quem quiser 
comprovar/ vá visitar a capela/ dedicada a Zé Leão/ e comprove a 
exatidão/ da verdade que tem nela.”765   

 

Nenhum dado comprova toda a história, nem os envolvidos foram condenados, o que 
se sabe é que a história por fazer parte do imaginário do povo e a existência da capela 
dedicada a Zé Leão faz com que a narração mesmo não sendo comprovada tenha um 
enredo interessante e belo, segundo o autor. 

Os devotos de José Leão tem um apego sincero, um sentimento de compaixão devido 
a tanto sofrimento que passou. No cordel trata o como um “santo popular”766, porém o 
certo é tratar como milagreiro767.  

O cordel é finalizado com desejando que as dores sejam esquecidas e que os 
malfeitores “vivam de plenos amores”.  

CONCLUSÃO: 

A religiosidade popular é um elemento de total importância para a formação do povo 
nordestino e a literatura por sua vez expressa de forma simples e clara toda essa 
importância. E como podemos perceber, as narrativas nos cordéis nordestinos tratam 
das vivências do povo, e nesse caso, a perpetuação de uma memória e devoção. 

                                                           
764 ACACI,2010, p.1 
765 ACACI, 2010, p.8 
766 ACACI,2010. p.8 
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Constatamos que a devoção é uma marca do cotidiano nordestino, José Leão se tornou 
um milagreiro com os acontecimentos místicos após sua morte. Demonstrando que a 
religiosidade vai além da oficialidade da igreja. As pessoas buscam nesses milagreiros 
outras formas de contato com a divindade e adquirem outras experiências religiosas. 

E o cordel, por sua vez, guarda nos versos simples o peso de perpetuar as narrações 
que marcam a vida dos nordestinos. E nesse caso, perpetuar uma história que ocorreu 
nos anos oitocentos e demonstrar que mesmo a história não sendo comprovada ela 
tem um poder simbólico para o povo, tendo em vista que até hoje exista um respeito e 
uma devoção pela figura de José Leão. 

Enfim, assim como Pesavento afirma que a história e a literatura “são formas de explicar 
o presente, inventar o passado, imaginar o futuro” (2003, p. 80) vemos aqui e 
pontuamos que que o historiador deve analisar os escritos literários e discutir com as 
narrativas ficcionais a necessidade de encara-las como fontes, e sob a luz da história 
cultural isso é possível. 
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Panatis na zona norte da capital do Rio Grande do Norte. As atividades realizadas 

contaram com a participação dos bolsistas que produziram o referido trabalho, bem 

como, com a colaboração da professora supervisora de História Helena Alves De Souza 

De Lucena Ribeiro e os alunos do 6º ano “A” matutino.  

A inserção dos bolsistas na turma supracitada se deu por volta do segundo 

semestre do ano letivo 2015, mas precisamente durante o terceiro bimestre, na ocasião 

a professora supervisora de História estava laborando com a classe o conteúdo 

referente à “Chegada do homem à América” objetivando ministrar aulas referentes ao 

período da Pré-História Brasileira. Tendo em vista que esse seria o recorte temporal a 

ser atingido no desenvolvimento das atividades. 

No primeiro momento, os acadêmicos foram convidados a observar a dinâmica 

da turma antes de assumir o “controle” da mesma, esse momento de observação 

indubitavelmente fora importante para que os novos integrantes da turma (bolsistas) 

pudessem perceber o perfil e a organização do 6º ano “A” e de que forma nós iríamos 

trabalhar para planejar aulas que versasse a construção de um ensino satisfatório e 

prazeroso junto à classe.    

Após o primeiro contato com a turma ocorrido no dia 06 de Agosto de 2015, 

nós podemos aferir acerca da dinâmica do 6º ano “A”, constatamos que a turma era 

composta por alunos entre 10 a 12 anos de idade e que havia uma equiparidade entre 

gênero. Outro momento importante que possibilitaram aos bolsistas melhor 

compreensão sobre a turma fora através da aplicação de questionários de sondagem 

(documento elaborado pelos bolsistas e pela professora supervisora), objetivando 
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promover um diagnóstico mais preciso do perfil discente, no documento havia perguntas 

desde ordem sociocultural bem como relacionadas às aulas de História. 

Decerto, um dos fatores que mais chamou a atenção dos bolsistas fora a 

“agitação” demasiada dos alunos, isso de longe foi, um dos aspectos que mais nos 

impactou durante os primeiros contatos com a turma. Essa agitação não foi observada 

como uma dificuldade ou empecilho para o desenvolvimento das atividades, ao 

contrário, diante do desafio imposto, nós buscamos inúmeros recursos e estratégias 

didáticas a fim de direcionar e canalizar a energia dos alunos. Logo uma das estratégias 

utilizadas para atingir tais objetivos, de fato foi: à utilização e construção de uma “caixa 

de memória771” para a turma e com a turma. 

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES NO 6º ANO “A”:   

Este texto expõe os objetivos suscitados pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) 

da Escola Estadual Professor Josino Macedo na promoção de uma educação 

democrática e satisfatória para os educandos em suas especificidades. Dentre os 

objetivos destaca-se: 

 

Propiciar espaços de diálogos no interior da escola que favoreçam a 
melhoria do convívio escolar, refletir acerca das especificidades da 
comunidade na qual a escola está inserida, buscando atender as suas 
necessidades socioeducativas, promover a consciência acerca dos 
princípios morais e éticos que regem nossa sociedade, contribuindo 

                                                           
771A caixa de memória como um recurso didático, permite ao professor várias formas de utilização, dentre 
elas quer seja, através de uma caixa de memória composta por diferentes objetos organizada pelo 
professor individualmente ou ainda a construção de uma “CM” com a participação dos alunos. 
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para uma educação mais humana e igualitária entre outros. (ROCHA; 
VARELA, 2014. p. 9). 

 

O PPP da Escola Estadual Professor Josino Macedo prevê ainda que a escola 

em suas múltiplas funções: 

 

Deve ser um espaço privilegiado onde ocorra o processo de ensino e 
aprendizagem, mediando os conhecimentos científicos a partir dos 
conhecimentos prévios dos alunos. Nessa perspectiva, a escola deve 
ser democrática, dinâmica, atualizada, acolhedora, motivadora, 
respeitando as diversidades culturais, intelectuais, sociais e 
econômicas, contribuindo para a formação do sujeito consciente de seu 
papel na sociedade. (ROCHA; VARELA, 2014. p. 10). 

 

Tomando como base os objetivos suscitados pelo PPP da escola é que notamos 

a importância de um ensino que possibilite aos alunos a construção de um saber 

democrático, que acolhe e respeita suas opiniões nas relações de ensino. 

Desde o momento em que decidimos acompanharmos o 6º ano “A”, tínhamos 

sido avisados que esse grupo era muito agitado e trabalhoso, havia inúmeras 

reclamações dos professores da escola referente aos alunos da dita classe. Nossa 

primeira intervenção fora uma “prova de fogo” conforme salientou a professora 

supervisora, embora nós tenhamos pensado, em executar uma aula mais atrativa, 

dinâmica e interativa para os alunos, os mesmos se quer nos deixavam falar, pois a 

agitação deles era tamanha que parecíamos está em uma feira livre, inegavelmente, 

esse primeiro contato como professores de uma turma com esse perfil nos fez refletir 
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sobre nossa prática e atuação durante as próximas aulas ao qual seriam ministradas 

no decorrer do terceiro e quarto bimestre. 

Segundo Augusto Cury (2003) nossos adolescentes e jovens devido às 

mudanças comportamentais adquirida com o passar dos anos, resultou no que o 

psiquiatra e renomado escritor, denominou por Síndrome do Pensamento Acelerado 

(SPA), essa síndrome seria um dos principais fatores que contribuem para a 

desatenção, impaciência e dispersão em sala de aula.  

Diante do quadro apresentado, percebemos a importância dos bolsistas se 

manterem motivados a fim de motivar seus alunos para um ensino prazeroso e 

significativo. Conforme fora destacado por pesquisadores da área, a motivação escolar 

é algo complexo, processual e contextual, ou seja, vários são os fatores que influenciam 

o desenvolvimento e rendimento escolar dos alunos, quer seja fatores internos ou 

externos. Augusto Cury defende que, educar não é repetir palavras, é criar ideias, é 

encantar. Com isso percebemos não somente a importância da motivação nas relações 

de ensino, mas a relevância da afetividade na construção do conhecimento. 

No que diz respeito ao início das atividades desenvolvidas pelos bolsistas na 

turma, os trabalhos ocorreram no período de 06 de agosto a 01 de outubro de 2015. 

As atividades desencadeadas pelos bolsistas tinham como eixo temático a “arqueologia 

do nordeste brasileiro” inseridos no conteúdo programático “Pré-história” que já havia 

sido iniciado pela professora supervisora. O suporte didático utilizado para o 

desenvolvimento das atividades fora o livro didático do Projeto Araribá e a caixa de 
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memória, a qual se trata de uma ideia desenvolvida pela professora Margarida Dias, 

coordenadora do subprojeto de História.  

Sabemos que um dos maiores desafios enfrentados pelos professores ao longo 

do exercício docente independentemente de sua área de conhecimento, é justamente 

de aproximar o conteúdo trabalhado em sala de aula com a realidade dos alunos, 

fazendo como que eles se sintam agentes do conhecimento e sujeitos históricos ativos 

nas relações socioculturais que permeiam a sociedade que os cercam. A escola 

enquanto instituição de ensino sofreu inúmeras mudanças ao longo dos anos, às vezes 

essas transformações nos parecem lentas e quase não notáveis, outras mudanças 

acabam impactando e modificando a própria estrutura do ensino, como por exemplo, os 

alunos. Sabemos que os educandos do século XXI não possuem o mesmo perfil dos 

discentes do século XIX. 

Acreditamos que a utilização da caixa de memória no decorrer dessas aulas 

cumpriu o papel de tornar os discentes agentes do conhecimento, uma vez que, 

possibilitou aos alunos do 6º ano “A” contato maior e real com uma cultura e tradição 

tão remota como foi a dos povos que viviam nos abrigos pré-históricos do Rio Grande 

do Norte.  

Na primeira intervenção os bolsistas iniciaram uma atividade utilizando a caixa 

de memória, a mesma estava composta por objetos pessoais dos bolsistas, tais como: 

fotografias, boneca, documentos etc, o objetivo da atividade era que os alunos 

formassem grupos de cinco ou seis componentes em seguida escolhessem um dos 

objetos que se encontrava dentro da caixa a fim de reconstruir a história dos objetos e 
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dos donos dos mesmos. Com isso, embora eles não soubessem explicitamente, eles 

estavam exercendo o ofício do historiador, que em uma de suas tarefas é trabalhar na 

construção de narrativas históricas.  

Desenvolver o projeto caixa de memória em uma turma, certamente, torna as 

relações de ensino mais significativas, uma vez que permite ao professor desenvolver 

várias estratégias diante de sua turma. A abordagem escolhida pelos acadêmicos foi 

no primeiro momento problematizar o assunto utilizando os objetos da caixa como um 

fator motivador para levantamento de problemas e hipóteses. No segundo momento 

nós incentivamos os alunos do 6º ano “A” que construíssem sua própria caixa de 

memória, para isso dividimos nossas intervenções em dois momentos sendo o primeiro 

com as aulas expositivas dialogadas e o segundo com a elaboração de oficinas de 

produção de objetos para a caixa de memória e para a Mostra Cultural da escola.  

Conforme fora exposto anteriormente a proposta “caixa de memória” criado pela 

professora Margarida Dias, objetivava desde o inicio a integração de todos os bolsistas 

atuantes não só na Escola Estadual Professor Josino Macedo, mas como os demais 

acadêmicos participantes do subprojeto de História, por entender que essa experiência 

deveria ser compartilhada e experimentada por todos os pibidianos. De modo que houve 

uma união entre os integrantes do programa em tentar aplicar e desenvolver o projeto. 

 Em uma reunião extraordinária ocorrida na instituição de ensino para escolher 

as turmas e professores responsáveis para a Mostra Cultural, a grande maioria dos 

docentes negou-se a ficar com o 6º ano “A”, por entender que teriam muito trabalho 

em coordenar uma turma com tanta intensidade e com os problemas já demonstrados. 
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Diante da rejeição dos docentes772, a professora supervisora de História decidiu ficar 

com a referida turma. Como isso seria necessário apenas à apresentação de uma das 

turmas acompanhadas pela professora supervisora para a Mostra Cultural, 

desobrigando os demais bolsistas a produzir o material com suas respectivas turmas 

para o evento da escola. 

No que tange a participação dos demais bolsistas da escola no projeto caixa de 

memória, os mesmos contribuíram da seguinte forma: a fim de auxiliar os pibianos na 

produção dos materiais para compor a caixa de memória, o professor Drº Roberto Airon 

especialista em arqueologia, coordenou oficinas de produção de material lítico e 

cerâmico na UFRN. As oficinas foram significativas para que os acadêmicos pudessem 

dominar com maior clareza as técnicas de produção das peças líticas e vasilhames 

cerâmicos da tradição tupi. Após a leitura de uma bibliografia específica e participação 

nas oficinas ministradas pelo professor especialista, nós decidimos realizar duas oficinas 

com o 6º ano “A”, objetivando a construção de um ensino autônomo e interativo. 

OFICINA 1: PRODUÇÃO DOS DESENHOS PRÉ-HISTÓRICOS  

Essa atividade realizou-se no dia 17 de setembro de 2015 e foi pensada devido 

à necessidade de aliar o conteúdo histórico trabalhado em sala de aula, com a produção 

de material para ser exposto no dia da Mostra Cultural da escola. No primeiro momento 

distribuímos o material para os alunos, e em seguida pedimos para que eles 

reproduzissem desenhos que tivessem relação com aquilo que eles tinham visto durante 

                                                           
772 É triste percebemos um ato de exclusão por parte daqueles que deveriam promover um ensino da 
inclusão e valorização de seus alunos. Entretanto notamos professores se isentando de uma obrigação 
que lhes cabem.  
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as aulas, para tal eles poderiam utilizar o livro didático a fim de consultar as ilustrações 

sobre abrigos pré-históricos e artefatos do período estudado. 

Observamos que alguns alunos tiveram melhor “desenvoltura” que outros, ou 

seja, obviamente uns tiveram maior facilidade em reproduzir os desenhos, quanto que 

outros que levaram mais tempo para conseguir desenhar algo relacionado ao tema. 

Todos os desenhos foram feitos em folha de A4 e emoldurados para dar mais firmeza 

à folha evitando assim que ela se rasgasse e permitindo que os desenhos contassem 

com uma borda feita pelos alunos.  

Ao fazermos um balanço dessa atividade, podemos perceber o esforço e 

dedicação da maior parte dos alunos ao se empenharem para conseguir bons resultados 

para a exposição da Mostra Cultural da escola. Os resultados foram muito significativos 

e produtivos, foram produzidos cerca de 30 trabalhos, com os mais variados desenhos, 

desde sambaquis, artefatos líticos e cerâmicos e até mesmo o “crânio” de Luzia fora 

retratado por alguns alunos.  

Podemos aferir que a realização desse trabalho fora importante à medida que 

se projetou sobre a relevância de um conteúdo histórico “renegado” e considerado 

muitas vezes como menos importante para o currículo escolar dos alunos, pelo menos 

na concepção deles. Desde o início tínhamos a intenção de priorizar a construção de 

um ensino que abordasse temáticas envolvendo a história local e regional, por 

entendermos que essa história também deve ser contada e preservada. 

Na maioria das vezes os alunos conhecem mais a respeito da História da França, 

Inglaterra e países europeus que sua própria cidade ou estado. Sua própria História. 
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Nossa função enquanto educadores residem, portanto, na construção de um ensino que 

leve em consideração a história e cultura de povos que não aparecem nos holofotes da 

História. Devemos trabalhar na edificação de uma história das especificidades de cada 

povo levando em consideração a sua importância e contribuição para determinado 

período histórico. 

A realização dessa atividade fora notável à medida que possibilitou aos alunos 

a oportunidade de externar o que na sua concepção chamou mais atenção durante as 

aulas ministradas, bem como permitir o desenvolvimento de um exercício lúdico e 

atrativo aos educandos. Partindo dessa premissa as Diretrizes Curriculares para 

Educação Básica destacam que “a necessidade de se estimularem novas formas de 

organização dos componentes curriculares dispondo-os em eixos temáticos, que são 

considerados eixos fundantes, pois conferem relevância ao currículo”. (BRASIL, 2010. 

p. 50). 

OFICINA 2: PRODUÇÃO DOS MATERIAIS LÍTICOS E CERÂMICOS  

Essa aula sem dúvida alguma fora uma das mais empolgantes e esperadas 

tanto pelos alunos como pelos próprios bolsistas que estavam trabalhando com o 6º 

ano “A” desde o inicio de agosto. Um dos maiores problemas enfrentados pelos 

bolsistas nessa turma, é o pouco tempo, ou seja, o horário da escola estava divido da 

seguinte forma: a professora supervisora tinha aula de segunda à quinta-feira, sendo 

que era apenas um horário de 50 minutos, e em uma classe com esse perfil de agitação 

se perde muito tempo tentando acalmar e “controlar” os alunos. 
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A segunda oficina aconteceu no dia 22 de setembro de 2015 e realizou-se na 

quadra poliesportiva da escola, primeiro porque não seria possível realizar esse tipo de 

atividade na sala de aula, uma vez que o objetivo era fazer com que os alunos 

produzissem réplicas de material lítico e cerâmico referente ao período pré-histórico 

trabalhado durante as aulas expositivas utilizando argila e água como material para 

construção das peças, logo seria inviável realizar essa atividade na sala de aula por 

entendermos que a sala ficaria totalmente suja, em segundo lugar a escolha de irmos 

para a quadra se deu pelo fato de ser o lugar preferido dos alunos, além de evitar 

possíveis problemas com a gestão escolar. 

A oficina aconteceu da seguinte maneira: pedimos aos alunos que se sentassem 

ao chão da quadra e nós passamos distribuindo a argila aos estudantes. Primeiro 

fizemos uma réplica de uma ponta de lança e levamos as peças produzidas pelos 

demais bolsistas nas oficinas com o professor Roberto Airon para que eles tivessem 

como base os objetos mostrados. Uma situação curiosa ocorrida durante o inicio dessa 

atividade foi o fato de alguns alunos não quererem participar do trabalho para não se 

sujar, principalmente as meninas que estavam com “nojo” de pegar a argila e produzir 

o material, mas depois de alguns minutos todos já estavam com as “mãos na massa” 

literalmente falando.  

Essa situação, mencionada acima, nos fez refletir que tipo ou qual o perfil dos 

jovens do século XXI. Pois para aqueles que tiveram uma vivência diferenciada na 

infância, chega ser “incompreensível” o fato de vermos crianças se negando fazer uma 

atividade para não se sujarem. Que tipo de crianças os pais do século XXI tem gerado? 

Que tipo de aluno os professores tentam formar? Acreditamos que as crianças antes 
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de tudo precisam vivenciar na infância brincadeiras variadas que interajam com o mundo 

que os cercam e os pais precisam enxergar seus filhos como crianças e não como 

“protótipos” de adultos enchendo-os com inúmeras ocupações ou atribuindo 

responsabilidades indevidas e incompatíveis com sua idade. 

No que diz respeito ao produto final dessa oficina nós como acadêmicos ficamos 

impressionados com a habilidade de alguns alunos em manusear a argila, e com isso 

conseguiram produzir objetos incríveis. Os principais materiais reproduzidos por eles 

foram: “mão de pilão”, vasilhames de cerâmica e machadinhas.  

DESDOBRAMENTOS DO PROJETO CAIXA DE MEMÓRIA 

Conforme exposto anteriormente, esse trabalho foi pensado para todo grupo e 

por todo grupo, uns com maior atuação outros com menos atuação, mas podemos 

destacar que a projeto caixa de memória teve desdobramentos para os demais bolsistas 

à medida que os mesmos levaram essa proposta para desenvolver com suas 

respectivas turmas, além do fato de todo material produzido pelos alunos do 6º ano “A” 

fizeram parte do acervo da Mostra Cultural da escola, ocorrida no dia 01 de outubro de 

2015. Muitos alunos e professores elogiaram o trabalho produzido pelos alunos do 6º 

ano “A” bem como a desenvoltura oral na explicação do tema trabalhado em sala de 

aula. 

 Os mesmos trabalhos ainda foram levados para compor o estande do PIBID da 

Escola E. Professor Josino Macedo na XXI Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura 

(CIENTEC), onde receberam inúmeras visitas, todas curiosas para saber que tipo de 

trabalho tratava-se e como produzido e executado na escola campo.  



 

 
743 

 

Por fim o projeto caixa de memória, tomando como base as atividades 

desenvolvidas no 6º ano “A” propiciou a produção de um artigo que foi apresentado 

pelos acadêmicos no IX Encontro Integrativo do PIBID. 

A realização dessas atividades sobre a caixa de memória desde o inicio tinha 

por objetivo não só a possibilidade de colocar os alunos como protagonistas na relação 

de ensino aprendizagem, mas também de desenvolver nesses educandos a 

necessidade de reconhecimento e valorização de uma cultura local que precisa ser 

reconhecida, valorizada e preservada. Nesse sentindo segundo as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Básica (2010)  

Compreender e realizar a educação, entendida como um direito 
individual humano e coletivo implica considerar o seu poder de habilitar 
para o exercício de outros direitos, isto é, para potencializar o ser 
humano como cidadão pleno, de tal modo que este se torne apto para 
viver e conviver em determinado ambiente, em sua dimensão planetária. 
A educação é, pois, processo e prática que se concretiza nas relações 
sociais que transcendem o espaço e o tempo escolares. (BRASIL, 
Resolução CNE/CEB 4/2010, de 14 de julho de 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Segundo Miguel Arroyo (2000) os professores dos anos finais do Ensino 

Fundamental devem ser “especialistas” em adolescência e juventude. Consentimos o 

pensamento defendido pelo autor, a julgar pelo turbilhão de emoções e sentimentos 

que afloram nos adolescentes e jovens durante o período de transição da puberdade. 

Notamos que os alunos do 6º ano “A” se enquadram nessa descrição, à proporção que 
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os sentimentos externados por eles se confundem e se misturam nessa busca pela 

construção de uma nova identidade sociocultural. 

Por vezes nós, futuros professores, e na condição de bolsistas de iniciação à 

docência pudemos perceber que fomos desafiados. Assim nos sentimos, porque mesmo 

sem esperar tivemos que lidar com situações inesperadas e “aleatórias”, fomos 

desafiados a reconhecer as carências e necessidades de nossos alunos diante de nós, 

e por vezes surgiu aquele clichê “vai pensa rápido, você é o professor aqui”! Fomos 

desafiados porque mesmo sem recursos financeiros para custear os trabalhos de 

nossos alunos, tivemos que erguer a cabeça e dar a solução do problema existente.  

No sentido de reconhecer a importância de todos os sujeitos educacionais Cury 

destaca ainda que: “a sala de aula não é um exército de pessoas caladas nem um 

teatro onde o professor é o único ator e seus alunos, espectadores passivos. Todos 

são atores da educação”. 

Embora tenhamos enfrentado inúmeros desafios nessa exígua jornada docente, 

pudemos concluir que fomos intensamente tocados e afetados pela turma. Assim como 

os educandos, nós bolsistas, na condição de professores, vivemos essa busca do “Ser 

Mais”, conforme destaca Freire (1983) em “Pedagogia do Oprimido”. Esse “ser mais” 

seria essa busca de nos vermos como cidadãos de direito e como parte integrante do 

mundo. Em cada criança há um mundo, e cabe a nós educadores desvendarmos e 

contribuirmos para o florescimento de cada botão rosa em nosso jardim. Sempre 

comprometidos com nossa missão maior que é educar e cuidar para a construção de 

uma sociedade justa, democrática e igualitária. 
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Parafraseando Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia (1996), podemos 

refletir que “ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção 

no mundo”, que nós como professores não podemos assumir o papel da neutralidade 

ou da indiferença, ao contrário, devemos está comprometidos com a promoção de um 

ensino justo, humanizado e significativo para nossos alunos, devemos permitir e dar 

condições para que nossos alunos sejam sujeitos ativos e autônomos não só nas 

relações de ensino e aprendizagem, mas na própria sociedade em que vive.  

Diante do exposto acima é que podemos avaliar as intervenções dos bolsistas 

autores desse artigo bem como todo trabalho desenvolvido por eles no 6º ano “A”, como 

sendo significativo uma vez que, permitiu aos alunos a aproximação de um conteúdo 

histórico, até então “marginalizado” por eles, por ser algo distante de sua realidade, e 

algo meramente factual, logo a proposta desenvolvida da caixa de memória, os fez 

sujeitos ativos na construção do conhecimento histórico além de, despertar neles, a 

importância de preservação dessa cultura material presente no Estado em que eles 

vivem. 

Em consoante para que possamos construir um ensino significativo precisamos 

estar comprometidos com o desejo de romper com métodos “bancários” demonstrados 

por Paulo Freire (1983). É indispensável para que venhamos refletir sobre o perfil 

docente e suas responsabilidades na construção desse saber democrático, pois 

percebemos que. 

Os educadores, apesar das suas dificuldades, são insubstituíveis, 
porque a gentileza, a solidariedade, a tolerância, a inclusão, os 
sentimentos altruístas, enfim, todas as áreas da sensibilidade não 
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podem ser ensinadas por maquinas, e sim por seres humanos. 
(CURY, 2003. p. 65). 

 

Constatamos que atualmente as demandas atribuídas aos docentes no exercício 

de sua função vão além das habilidades cognitivas, além disso, são cobrados adjetivos 

como capacidade de trabalhar coletivamente, dominar e aplicar as ferramentas 

tecnológicas desenvolvidas e empregadas nas escolas para melhor desenvolvimento 

das atividades, logo podemos concluir que as atividades de integração com os diferentes 

membros da comunidade escolar são aquelas que mais carecem de atenção por parte 

dos docentes. 

 

Apesar dos inúmeros desafios enfrentados no decorrer desta “pequena”, 

trajetória docente ficamos imensamente felizes e satisfeitos pela oportunidade de 

trabalhar com uma turma tão calorosa e eficiente. Pudemos perceber que fomos 

afetados e tocados por nossos alunos a cada encontro com a turma. Destacamos ainda 

a importância dos educadores treinarem seus olhares para um ensino mais humanizado 

capaz de detectar as sensibilidades que circundam as relações de ensino e 

aprendizagem, levando em consideração que em toda relação de ensino existe uma 

intensidade no “ser” e “fazer” de modo que todos os agentes do processo educativo 

são simultaneamente afetados direta ou indiretamente. 
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CONSENSOS E ASSIMETRIAS NAS POLÍTICAS CURRICULARES PARA A 
DISCIPLINA HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO (1998- 2012): 
SUBSÍDIOS PARA UMA DISCUSSÃO SOBRE A ATUAL REFORMA 
CURRICULAR 
 

Kleber Luiz Gavião Machado de Souza773 
 

Este trabalho é a síntese de uma pesquisa sobre a situação do currículo da 

disciplina escolar História para o Ensino Médio no Brasil a partir da análise comparativa 

do conteúdo de três políticas curriculares distintas, investigando as relações entre as 

prescrições oficiais sobre o aprender História contidas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e a forma como livros do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD) e avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) se 

apropriam dos conteúdos e expectativas de aprendizagem774.  

Tendo em vista que a lei educacional é “resultado da ação histórica dos homens” 

e que ela contempla a “intencionalidade de seu registro por poderes instituídos em uma 

determinada época” (STAMATTO, 2012, p. 277), o presente estudo abrange um âmbito 

maior, que é discutir a forma como as leis e reformas curriculares para a disciplina 

História são apropriadas por outras instâncias de objetivação do currículo, gerando 

entendimentos distintos a partir de uma mesma fórmula. Além disso, a urgência de tal 

análise se faz necessária em meio aos intensos debates sobre o atual processo de 

                                                           
773 Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGED/UFRN) e professor 
de História do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). 
774 A pesquisa de doutorado foi pesquisa desenvolvida durante os três anos de estudos como aluno do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(PPGED/UFRN). 
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reconfiguração dos conteúdos históricos escolares materializados nas polêmicas que 

envolvem a possibilidade de uma Base Nacional Curricular Comum (BNCC).  

Colocar em foco os consensos e as dissonâncias entre as três maiores políticas 

do conhecimento para a História no país ajuda a pensar para além de certos 

preciosismos que envolvem a seleção de conteúdos históricos. Logo, este trabalho tem 

uma posição muito definida sobre a questão e tenta mostrar, através das incongruências 

entre PCNEM, ENEM e PNLD, os prejuízos inerentes a ausência de currículos 

sistêmicos para a disciplina. 

Levando-se em consideração os conhecimentos, competências e habilidades 

como local privilegiado para observar como as políticas curriculares dos últimos 15 anos 

tem sido apropriadas, as nossas questões de pesquisa buscam saber: os 

conhecimentos, competências e habilidades dos PCNEM estão concretizados nos livros 

e nos exames de escala do Ensino Médio? Quais as semelhanças e diferenças em 

matéria de conteúdos veiculados entre os livros didáticos e ENEM? Por fim, quais as 

ideias de História e seu ensino presentes em cada uma dessas políticas curriculares?  

O nosso recorte temporal está situado entre os anos de 1998 a 2012775, intervalo 

em que podemos observar a apropriação das prescrições governamentais em relação 

                                                           
775 Situamos o início da pesquisa no lançamento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (DCNEM), que orientaram as reformas neste nível de ensino, além de ser o primeiro ano de 
realização do ENEM. Já a baliza temporal final está situada em 2012, visto ser o ano em que a função 
das DCNEM, de acordo com o art. 2º da Resolução CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, passa a ser 
“orientar as políticas públicas educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios 
na elaboração, planejamento, implementação e avaliação das propostas curriculares das unidades 
escolares públicas e particulares que oferecem o Ensino Médio” (BRASIL, 2012, p.20). Além disso, é 
em 2012 que estava situado o edital mais recente do PNLD para o Ensino Médio à época de elaboração 
do projeto e estruturação do plano de trabalho da tese. 
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aos conteúdos históricos e as expectativas de aprendizagem presentes nos livros 

didáticos e ENEM. A hipótese que norteou o estudo é a de que os livros didáticos de 

História e as provas do ENEM, enquanto dispositivos organizadores do currículo 

brasileiro, apresentam dissonâncias em relação aos conhecimentos, competências e 

habilidades expressos nos PCNEM. Na ausência de currículos sistêmicos (para além 

da função de parâmetro), somada a negação dos PCNEM, transfere-se para as 

matrizes do ENEM o papel de pautar o currículo brasileiro (CERRI, 2004; FREITAS, 

2014; MINHOTO, 2009). 

As fontes a serem cotejadas com os PCNEM são os livros didáticos de História 

avaliados e distribuídos pelo PNLD 2012, bem como as provas do ENEM entre os anos 

de 1998 a 2012, retirando-se para a análise, especificamente, as questões de História. 

Nos livros, nos deteremos com mais ênfase sobre as sessões de atividades776. 

A importância de investigar a simetria entre três políticas públicas para o ensino 

de História em um mesmo nível de ensino pode ser justificada pela necessidade de 

discutir a possibilidade de uma base curricular comum para a disciplina, respondendo 

ao questionamento sobre “o que direito de todo cidadão saber sobre o passado” 

(OLIVEIRA, 2011). Tal questionamento se materializa na teoria pedagógica através de 

uma maior preocupação sobre o como ensinar em detrimento de o que se deve ensinar. 

Para Gimeno Sacristan (1998) 

                                                           
776 A escolha dos exercícios justifica-se pelo fato destes serem responsáveis por fixar, adquirir, aprender, 
reter, aferir os conteúdos de uma disciplina (CHERVEL,1990, p.204). A sua relevância dentro das 
pesquisas sobre Ensino de História é por “indicar até que ponto os manuais didáticos estão ou não de 
acordo com as prescrições oficiais” e também apresentar “como tais prescrições modificaram a forma de 
elaborar, organizar e estruturar os exercícios, bem como seu papel e suas finalidades para o ensino” 
(MOURA, 2011, p.24). 
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Se é evidente que ambas as perguntas devem ser questionadas 
simultaneamente em educação, a primeira fica vazia sem a segunda. 
Um vazio que é ainda muito mais evidente em toda tecnocracia 
pseudocientífica que dominou e domina boa parte dos esquemas 
pedagógicos. A consequência desta crítica é importante não apenas 
para reconsiderar as linhas de investigação dominantes em educação, 
mas também, e especialmente, a formação de professores 
(SACRISTÁN, 1998, p.30). 

 

Mas tal visão não é consensual. Para Michael Apple (2011), existe uma relação 

direta entre a existência de um currículo nacional e um sistema nacional de avaliação. 

Por trás das tentativas de implantação de um currículo válido para todo um território 

está contida a tentativa de responsabilização das escolas pelo sucesso ou fracasso dos 

alunos. A possível “coesão social” que um currículo nacional poderia proporcionar é 

entendida como mais um fator na criação de reeditados antagonismos sociais em nome 

de uma nostalgia em torno da unidade cultural via escolarização, criando-se um 

mecanismo de controle político do conhecimento (APPLE, 2011, p. 74-95). Entretanto, 

consideramos que tal assertiva não pode ser aplicada a todos os contextos 

indistintamente. A especificidade brasileira nos permite tentar uma outra via de análise. 

Do ponto de vista da configuração teórica do trabalho, ele é o cruzamento de 

estudos historiográficos e educacionais, o que confere um certo hibridismo à nossa 

proposta. Entretanto, por mais diferentes que as áreas de estudo pareçam, o foco 

comum são os processos de formação de pessoas via escolarização e o entendimento 

de que tais problemáticas devem ser explicadas pela conjunção de vários fatores e 
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abordagens777. Especificamente sobre a discussão em perspectiva diacrônica sobre os 

usos da disciplina escolar História na formação de pessoas no Brasil, todas essas 

abordagens teóricas coadunam com a importância sobre a discussão do conceito de 

currículo. 

O conceito de currículo em uma definição inicial diz respeito ao “conteúdo de 

ensino (conhecimento, competências, aptidões, etc.) e a ordem de sua progressão no 

tempo” (MANGÉZ e LIÉNARD, 2011, p.163)778. O crescimento dos sistemas de ensino 

em vários países do ocidente no século XX constrói a noção de currículo enquanto 

artefato pedagógico que busca uniformizar as práticas na escolarização (SOUZA, 2005, 

p. 81). Dentro desse sentido é que se instaura a discussão sobre a distribuição dos 

saberes culturais através das prescrições elaboradas via estado. Tal abordagem tem 

                                                           
777 Podemos circunscrever a pesquisa no âmbito da História das Disciplinas Escolares, onde os saberes 
disciplinares não são apenas a vulgarização do conhecimento científico referente e sim a relação com as 
finalidades que conduziram a sua implementação enquanto fenômeno de aculturação de massa que ela 
constitui (CHERVEL, 1990, p. 184); nos estudos sobre o Ensino de História no Brasil, cuja natureza 
híbrida da formação dos praticantes dessa área de pesquisa, faz com que eles atuem institucionalmente 
nas searas da História e da Educação, mas apresentam em comum a busca de novos entendimentos 
para os usos da história na formação de pessoas (FREITAS, 2014, p.14); na análise das Políticas 
Educacionais, em que mesmo com o tom prescritivo, os documentos produzidos por elas (leis, decretos, 
diretrizes, textos, parâmetros, etc.), são abertos o suficiente para permitirem interpretações e 
reinterpretações que geram significados diversos dos esperados (BALL e MAINARDES, 2011, p.11-53); 
e nos pressupostos da História do Tempo Presente, devido a contemporaneidade do nosso recorte e 
objeto. É fato conhecido que as balizas cronológicas nos estudos históricos do tempo presente são 
móveis e os que nela operam “precisam rever continuamente a delimitação do seu campo de pesquisa” 
(RÉMOND, 2006, p.207), pois esse está sempre em um deslocamento contínuo.  
778 Historicamente, o conceito de currículo, surgido no século XVI, estava ligado ao estabelecimento de 
um princípio de racionalidade, seja na coerência interna de uma disciplina ou mesmo na ordenação das 
disciplinas de um curso, desemborcando no século XX, através de uma lógica mais pragmática, na busca 
pelos princípios de controle, padronização, administração e eficiência escolar. A acepção de currículo 
que se desenvolve durante esse período, e apontada criticamente pela Nova sociologia da educação, é 
a de sua função enquanto “tecnologia de governo” (SOUZA, 2005, p. 77). 
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situado a discussão em torno da constituição de políticas curriculares, definidas como 

“políticas culturais e intervenções administrativas e técnico pedagógicas sobre o 

conhecimento escolar em todos os níveis de ensino” (SOUZA, 2005, p.81)779.  

Igualmente, as reformulações curriculares possuem uma dialética específica: são 

desenvolvidas para uma melhor adequação do currículo as finalidades da escola e, 

consequentemente, muito mais para ajustar o sistema escolar às necessidades sociais 

do que para mudá-lo, mas essa contradição ajuda a gerar respostas de vários 

movimentos para um novo equilíbrio (SACRISTÀN, 2000, p.18). 

As reformas curriculares que aconteceram no recorte temporal proposto pelo 

trabalho (PCNEM, ENEM e PNLD) são vistas como um conjunto de mudanças que 

tiveram como principal objetivo adaptar à realidade educacional à novos formatos 

produtivos, mais condizentes com o novo arranjo de forças econômicas das sociedades 

do pós-89, e cujos fundamentos estão resumidos em palavras como globalização, 

neoliberalismo e flexibilidade. No plano intelectual foram legitimadas pelo discurso de 

que viveríamos um novo tipo de sociedade: pós-industrial, pós-moderna, informática, 

do conhecimento, em rede, etc. Além disso, estiveram geralmente associadas a 

processos de ressignificação e delimitação das funções do estado através da adoção de 

modelos de administração pública gerencial. 

                                                           
779 As políticas curriculares muitas vezes têm a sua gênese articulada a um conjunto de reformas 
educativas enquanto “uma tomada de decisão política por uma autoridade pública, a fim de alterar um 
ou mais aspectos da política educacional que, com base em uma mudança legal, busque tornar a situação 
considerada mais congruente com a realidade” (CURY, 2011, 344). O que queremos expressar aqui é 
que o conceito de reforma não pode ser associado diretamente a ideia de progresso, de avanço. Ele é 
antes de tudo um processo de “regulação social” (POPKEWITZ, 1997, p.11-16).  
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No Brasil, as reformas curriculares para o Ensino Médio vêm sendo 

implementadas no Brasil desde à década de 1990. Segundo Frigotto e Ciavatta (2004), 

tais reformas são parte de um conjunto de “ideias fora do lugar”, que desde os anos de 

1940 se manifestam na intervenção dos organismos financeiros internacionais sobre o 

sistema educacional brasileiro através de indicações, assessorias, acordos e reformas 

que compõem um “mimetismo desfocado” sobre “ideias e processos do primeiro Mundo 

que não se adequam a nossa realidade” (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2004, p.12-13). 

No âmbito dessas reformas curriculares elaboradas pelos estados, é importante 

dimensionar o grau de aquiescência entre o que é formal e a interpretação dada pelas 

várias instâncias que fazem o trabalho de tradução do currículo prescrito em outras 

situações, ou seja, conhecer a distância entre o que é proposto (ou imposto) e as 

estratégias interpretativas adotadas pelos diferentes agentes dos sistemas de ensino ou 

mesmo por outras políticas. Mesmo que estes sejam atores com reduzido potencial de 

criação do currículo oficial, aquele materializado nos textos e ações das políticas 

educacionais, são atores centrais naquilo que virá a ser o currículo em sua expressão 

“real” ou “objetiva” (MANGEZ e LIÈNARD, 2011, p.166). 

Levando-se em conta o caráter multifacetado das políticas curriculares, não 

podemos definir currículo em torno de imagens monolíticas, associando-o somente 

enquanto parte de ações educacionais que estabelecem autocraticamente conteúdos e 

finalidades os quais os atores envolvidos diretamente com o trabalho pedagógico em 

sala de aula devem conformar ou rejeitar. Na definição de Gimeno Sácristán (2000), 

currículo é um “projeto seletivo da cultura, cultural, social, política e administrativamente 

condicionado, que preenche a atividade escolar e que se torna realidade dentro das 
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condições da escola tal como se acha configurada” (SACRISTÀN, 2000, p.34) e, por 

estar condicionado aos contextos práticos de realização, que dizem respeito às 

diferentes fases do percurso formativo dos jovens e da natureza complexa do trabalho 

pedagógico, possui diferentes níveis de objetivação e materialidade780. 

Dentro dessa tipologia sobre as fases de objetivação do currículo, a nossa 

pesquisa decidiu triangular os conteúdos históricos escolares em forma conhecimentos, 

competências e habilidades presentes nos PCNEM (currículo prescrito) em relação aos 

livros didáticos do PNLD (currículo apresentado aos professores) e as questões da área 

de Ciências Humanas e suas Tecnologias do ENEM (currículo avaliado) (SACRISTÀN, 

2000). 

Para tal, partiremos aqui de uma noção ampliada sobre o que são e qual a 

natureza dos conteúdos escolares. Aceitamos aqui a definição de conteúdos enquanto 

“formas culturais cuja assimilação e apropriação pelos alunos e alunas é considerada 

essencial para o seu desenvolvimento e socialização”, cuja especificidade nos contextos 

de educação escolar está no fato de serem intermediados por “um conjunto de 

atividades especialmente planejadas” (COLL, 2000. P.13). Por extensão, os conteúdos 

curriculares são a seleção dessas formas culturais. Tais saberes só figuram nos 

                                                           
780 Logo, não podemos falar de um currículo, e sim de uma variedade de formas que esse projeto seletivo 
da cultura assume dentro de um sistema escolar. Temos então um currículo prescrito pelos documentos 
de estado das políticas públicas, um currículo apresentado aos professores através dos materiais e 
instrumentos que traduzem essas prescrições, um currículo modelado pelos professores nas situações 
de planejamento e mediação da prática pedagógica, um currículo em ação no momento em que essa 
prática se efetiva nas tarefas docentes cotidianas, um currículo em realizado nos efeitos que o currículo 
pode ter nos alunos e um currículo avaliado nas formas de aferi-lo em provas, exercícios e exames. 
Todas essas instâncias são marcadas por processos de apropriação e reapropriação das finalidades 
“oficiais” (SACRISTÁN, 2000, p. 105). 
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currículos pelo fato de que seu aprendizado depende diretamente da ajuda específica 

que é fornecida em contexto de educação escolar (COLL, 2000, p.13). 

Adotamos também a tipificação tripartite dos conteúdos escolares proposta por 

César Coll, onde eles podem ser divididos em: conteúdos factuais e conceituais, 

referentes ao aprendizado de fatos e conceitos enquanto conjunto de informações, 

dados e organização de objetos, eventos, fenômenos, entre outros em categorias 

(saber); conceituais, conteúdos procedimentais, que dizem respeito ao aprendizado de 

um conjunto de ações visando a consecução de uma finalidade (saber-fazer) e; 

conteúdos atitudinais, que circunscrevem-se ao aprendizado de atitudes enquanto 

conjunto de experiências, crenças, sentimentos, preferências e condutas que são 

definidas como atitudes em relação a objetos, coisas, pessoas, valores, etc. (COLL, 

2000)781. 

Especificamente sobre os conteúdos conceituais (um dos focos da pesquisa), 

estes dizem respeito a aprendizagem de conceitos enquanto construções cognitivas que 

nos permitem “reconhecer classes de objetos [...] aos quais podemos atribuir 

características semelhantes” (POZO, 2000, p.21). No caso da disciplina História, os 

                                                           
781 Ao optar por tal tripartição estamos querendo dizer que fatos e conceitos são apenas uma dimensão 
do que se ensina em uma disciplina escolar e que eles devem ser considerados juntamente com a 
formação de procedimentos e atitudes e de valores e normas. Assim, “ A distinção entre os três tipos de 
conteúdos e a sua inclusão nas propostas curriculares encerra, assim, uma mensagem pedagógica 
importante. Entre outras coisas, supõe uma tentativa de romper com a prática habitual, justificadamente 
denunciada em inúmeras ocasiões, de um ensino centrado excessivamente na memorização mais ou 
menos repetitiva de fatos na assimilação mais ou menos compreensível de conceitos e sistemas 
conceituais. Mais supõe também, o que poderia ser mais importante, uma tentativa de acabar com uma 
tradição pedagógica que, de forma totalmente injustificada, exclui do ensino sistemático um certo tipo de 
formas e conhecimentos culturais, cuja importância está fora de qualquer dúvida e cuja assimilação é 
deixada inteiramente a única e exclusiva responsabilidade dos alunos” (COLL, 2000, p.15). 
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conceitos históricos são construções cognitivas utilizadas pelos historiadores para 

operar sobre as experiências do passado. Os conceitos históricos qualificam a mudança 

no tempo e estabelecem uma relação de sentido com o presente (KOSELLECK, 1992, 

p.136; RÜSEN, 2007, p.91-92). Além disso, são um dos principais elementos da 

pesquisa e da escrita da História, capazes de sintetizar a pluralidade dos atos e 

instituições humanas a partir de um designativo comum (BESSELAR, 1973; MARROU, 

1954)782. 

A pesquisa em ensino de História possui uma categorização bastante 

semelhante em relação aos conteúdos conceituais. Autores como Peter Lee, Hilary 

Cooper e Isabel Barca os dividem em “conceitos de segunda ordem” ou metahistóricos 

e conceitos substantivos. Os conceitos metahistóricos dizem respeito ao aprendizado 

das ferramentas de construção do passado, ou seja, uma meta-história que permite 

aos alunos “um controle maior do próprio aprendizado e uma relação mais intensa e 

crítica dos passados que possam orientar suas ações” (MEDEIROS, 2006, p.84). 

Os conceitos metahistóricos estão ligados “a natureza intrínseca do próprio 

saber” (BARCA, 2006, p.108) e devem ser explorados de forma a contribuir para a 

formação de literacia histórica, vertente da consciência histórica, e conjunto de 

                                                           
782 Entretanto os conceitos históricos não são todos iguais em relação ao nível de abstração que podem 
possui, podendo a aprendizagem conceitual ser dividida no domínio de princípios ou conceitos 
estruturadores “conceitos muito gerais, de um alto nível de abstração, que costumam ser subjacentes à 
organização conceitual de uma área, embora nem sempre se tornem explícitos o suficiente [...] 
atravessam todo o conteúdo dessas matérias” (POZO, 2000, p.25) e os conceitos específicos enquanto 
a “lista habitual de conteúdos conceituais [...] subordinados a esses princípios” (POZO, 2000, p.26). Nos 
primeiros temos, por exemplo a noção de tempos histórico e no segundo conceitos como democracia, 
poder, governo, sociedade, etc. 
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“competências avançadas para saber ‘ler’ o mundo que nos rodeia e também 

perspectivar de alguma forma o futuro, a luz das experiências humanas do passado” 

(BARCA, 2006, p.95).  

Tais conceitos compõem um vocabulário de expressões especializadas que 

incluem as noções de “história”, “tempo”, “fontes”, “evidencia”, “passado”, “memória”, 

“acontecimento”, “situação”, “evento”, “causa”, “mudança”, “continuidade”, 

“semelhanças” e “diferenças” (ASHBY; COOPER; LEE, 2006;) e seu aprendizado parte 

do princípio de que a “investigação histórica deve estar no centro do currículo de História 

(ASHBY, 2006, p.168). 

Já os conceitos substantivos são os que se referem a experiências, seres, 

objetos, fenômenos e instituições históricas com tempo e espaço definidos. São 

geralmente os que preenchem mais espaço dentro dos livros didáticos, sendo 

componentes da vulgata histórica que muitas vezes pouco se altera com o tempo nos 

currículos de História. Eles podem representar generalizações históricas (sociedade, 

progresso, desenvolvimento, povo, imperialismo); tempos, espaços e sociedades 

específicos (Brasil, Oriente, África, Grécia) ou singularidades históricas (LEE, 2002, 

p.16) que abrangem instituições, processos e acontecimentos na curta, conjuntural ou 

longa duração (Revolução Industrial, sistema colonial, Império Bizantino, feudalismo, 

Independência Americana).   

Já o que chamamos de conteúdos procedimentais dizem respeito ao 

desenvolvimento de capacidades ligadas a um saber-fazer e agir específico, que 

traduzem a aprendizagem conceitual em algo prático ou no “conjunto de ações ou 

decisões que compõem a elaboração ou participação” (COLL e VALLS, 2000, p.77). 
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Eles estão voltados para a construção do aprender a pensar ou aprender a aprender 

(COLL e VALLS, 2000, p.82). Aquilo que chamamos de conteúdos procedimentais, na 

linguagem pedagógica mais comum, recebem o nome de habilidades, destrezas, 

técnicas, estratégias, etc. e podem estar divididas em procedimentos de ordem motora 

ou cognitivas, ou seja, aquelas que são diretamente observáveis pela execução direta 

de uma ação corporal e comportamentos externos ou pelo domínio interno de ações e 

decisões que não envolvem objetos físicos diretamente, mas abordam aspectos 

abstratos, representações, ideias símbolos, conceitos, etc. (COLL e VALLS, 2000, 

p.80-81). 

Em nossa pesquisa, esse tipo de conteúdo se expressa na forma de 

competências e suas respectivas habilidades783. Nos documentos do currículo, os 

procedimentos estão presentes nos verbos das expectativas de aprendizagem, estejam 

elas nas prescrições dos PCNEM, na matriz do ENEM ou mesmo de forma indireta nos 

critérios de avaliação dos livros didáticos e editais do PNLD784.  

                                                           
783 Os procedimentos presentes em história, partindo do próprio caráter multiperspectivado que compõe 
o conhecimento histórico, são o que se pode se chamar de heurísticos, ou seja, que somente orienta de 
maneira geral sobre a sequência a ser respeitada e não dizem exata ou completamente como se deve 
agir. O seu uso e aplicação nem sempre torna possível o resultado concreto ou uma maneira idêntica 
de agir por parte daqueles que os usam (COLL e VALLS, 2000, p.84). 
784 Os autores alertam o fato de que, como nas sentenças das expectativas de aprendizagem os conceitos 
e procedimentos são trabalhados em conjunto, principalmente se o segundo vier em função da 
aprendizagem do primeiro é natural a confusão entre os verbos conceituais e os verbos procedimentais. 
Os primeiros são descrever, conhecer, explicar, relacionar, lembrar, analisar, inferir, interpretar, tirar 
conclusões, enumerar, resumir, etc. Já os segundos são manejar, usar, construir, aplicar, coletar, 
observar, experimentar, elaborar, simular, demonstrar, planejar, compor, avaliar, representar, etc. (COLL 
e VALLS, 2000, p. 91). 
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E como encontrar, registrar, interpretar e comparar conteúdos e expectativas de 

aprendizagem em três políticas distintas? A nossa metodologia constitui-se de alguns 

passos básicos no tratamento das políticas educacionais para o Ensino de História.  

Primeiramente, fizemos a leitura minuciosa das três versões de documentos que 

constituem o currículo prescrito para a disciplina história no Ensino Médio entre os anos 

de 1998 à 2006: os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), 

as Orientações Educacionais Complementares para o Ensino Médio (PCN+) e as 

Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio (OCNEM), de forma a comparar e 

ressaltar as principais mudanças nas expectativas de aprendizagem, levando-se em 

conta que são documentos que correspondem há quase uma década de modificações, 

enxertos e justificativas sobre o que se deve ensinar em História.  

Em um segundo momento, fizemos também a leitura da documentação inerente 

ao ENEM, focando principalmente nas matrizes de referência do exame e nos relatórios 

pedagógicos do INEP, além da leitura de todas as edições do exame entre os anos de 

1998 e 2012, buscando questões que consideramos como próprias da disciplina 

História. As questões do exame, foram categorizadas de forma que cada item 

correspondesse a indicador de um conceito histórico abordado. Além disso, em cada 

questão, buscamos perceber os recursos, linguagens e fontes utilizados pela questão 

de forma a mensurar o seu trabalho procedimental, ou seja, relacionado ao conjunto de 

habilidades históricas que o item deseja avaliar. Todos esses elementos foram 

colocados em comparação com o que se conhece em relação as prescrições 

curriculares contidas nos PCNEM de História. 
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Já em relação ao PNLD, além da leitura e análise das expectativas de 

aprendizagem presente nos critérios de avaliação das obras didáticas dos editais do 

programa, a nossa análise se concentrou também nos livros didáticos de História 

distribuídos pelo programa. Internamente, buscamos nos manuais do professor como 

se dá a presença dos parâmetros curriculares de História do Ensino Médio, buscando 

saber em qual dessas políticas está alicerçada a seleção dos conteúdos e expectativas 

de aprendizagem por parte das obras. Além disso, fizemos a leitura das sessões de 

atividades dos livros didáticos, extraindo, assim como nas questões do ENEM, 

conhecimentos, conhecimentos e habilidades mais frequentes de forma a saber como 

efetivamente quais as expetativas de aprendizagem e conteúdos trabalhados pelas 

coleções. 

Do ponto de vista dos procedimentos metodológicos para a seleção e análise 

dos dados quantitativos obtidos nos documentos das políticas, questões do exame e 

atividades dos livros didáticos, optamos pelo uso da teoria da análise de conteúdo de 

Lawrence Bardin (1977), definida como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo de mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42)785. 

                                                           
785 O ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem, em nosso caso, a mensagem escrita 
veiculada nos textos das políticas educacionais, questões do ENEM e do texto dos livros didáticos, que 
expressam um significado e um sentido (FRANCO, 2008, p.19). O processo da análise de conteúdo se 
inicia a partir de um conteúdo manifesto e explicito e uma de suas finalidades é produzir inferências 
sobre qualquer um dos processos básicos do processo de comunicação: a fonte emissora, o processo 
codificador que resulta em uma mensagem e utiliza de um canal de transmissão, um receptor e seu 
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Na análise de conteúdo, as unidades de sentido a serem analisadas dividem-

se em: unidades de registro e unidades de contexto. As primeiras são as menores 

partes do conteúdo a ser analisado (palavras, temas, personagens e itens). Já as 

segundas fazem menção a unidade básica para a compreensão de uma unidade de 

registro, ou de acordo com Bardin: “Isto pode, por exemplo, ser a frase para a palavra 

e o parágrafo para o tema” (BARDIN, 1977, p.107). Em nosso caso, as questões do 

exame nacional do ensino médio e dos livros didáticos de História são as nossas 

unidades de contexto de onde são retiradas as nossas unidades de registro baseada 

nos temas abordados nas questões. Cada questão é transformada em um conteúdo 

conceitual a partir do tema abordado em seu conteúdo. 

Após a coleta dos dados, empreendo três etapas: 1) Pré-análise: seleciona-se 

e organizas e as fontes selecionadas, formulam-se hipóteses, objetivos da pesquisa e 

indicadores para a interpretação final dos dados; 2) Exploração do material: efetua-se 

as operações de codificação e a categorização em função de regras previamente 

formuladas; 3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: essa é a fase de 

análise propriamente dita na qual trabalho com os dados brutos através de operações 

estatísticas de forma a me fornecerem resultados condensados para a interpretação 

(BARDIN, 1977, p.101). Os dados obtidos foram compilados e os conteúdos 

conceituais e expectativas de aprendizagem. Compilamos todo material das proposições 

dos livros em um banco de dados feito no programa Microsoft Excel 2007. 

                                                           

processo de decodificação. A análise de conteúdo trabalha com vestígios, que são manifestações dos 
fenômenos. Inferir é conhecer para além do conteúdo manifesto das mensagens (FRANCO, 2008, p. 
24-29). 
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No primeiro capítulo, a nossa intenção foi abordar algumas das principais 

caraterísticas que envolvem os Parâmetros Curriculares de História para o Ensino Médio 

(PCNEM) enquanto currículo prescrito, ou seja, um conjunto de mecanismos 

administrativos que prescrevem “mínimos e orientações curriculares” (SACRISTÁN, 

2000, p.107-108). Em um primeiro momento, abordamos o entendimento da pesquisa 

educacional, da literatura sobre o Ensino de História no Brasil e da Associação Nacional 

de História (ANPUH) sobre as políticas educacionais brasileiras para a Educação Básica 

que atingem a disciplina História a partir da década de 1990, mostrando as teses mais 

frequentes e os posicionamentos sobre a natureza e abrangência da reforma para o 

Ensino Médio. 

Em um segundo momento, analisamos em seus aspectos pedagógicos e 

historiográficos, ou seja, na sua proposta de reconfiguração das disciplinas escolares e 

nas concepções sobre a natureza do conhecimento histórico escolar as versões 

posteriores dos PCNEM (PCN+ e OCNEM) que tiveram a função ampliar o 

entendimento sobre a reforma do Ensino Médio brasileiro para professores e 

coordenadores.  

Os PCNEM enquanto documentos elaborados dentro de contexto bastante 

específico partem da crítica ao dualismo da escola brasileira e de sua excessiva 

disciplinarização enquanto aspectos próprios das sociedades industriais, o que gerou a 

hiperespecialização dos conhecimentos e do tratamento positivista em relação do saber. 

Assim, apregoam a adoção dos imperativos próprios daquilo que a teoria social chama 

de sociedades pós-industriais, ou seja, marcadas pelo aprofundamento de algumas das 

principais características das instituições sociais modernas do Ocidente a partir da 
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segunda metade do século XX. O documento apresenta essa conjuntura enquanto fato 

consumado através da manipulação de conceitos como flexibilidade, globalização, 

sociedade informática e do conhecimento, etc. Os PCNEM defendem um modelo de 

escola e currículo a partir dessas teses. 

Enquanto isso, a pesquisa educacional brasileira, partindo do mesmo ponto de 

crítica dos PCNEM, ou seja, a dualidade do sistema de ensino, chega a conclusões 

bastante diferentes. Afirma que os PCNEM foram mais um dispositivo que, travestido 

de novidade, reafirmaram a lógica perversa da escola enquanto reprodutora da 

desigualdade entre as classes. Quando investigamos o entendimento da pesquisa em 

Ensino de História, cuja diversidade teórico-metodológica é sempre anunciada 

enquanto uma de suas marcas distintivas, percebemos o realce das mesmas assertivas, 

mostrando que os pesquisadores da área não conseguiram gestar uma crítica própria, 

que parta do lugar de fala daqueles que estão envolvidos com os meandros da história 

ensinada, reproduzindo em grande parte as mesmas teses da pesquisa educacional 

gestada pelo olhar da Pedagogia, o que acaba por empobrecer a discussão sobre a 

especificidade do conhecimento histórico escolar e as diferentes ressonâncias que um 

mesmo documento pode ter em realidades específicas. 

Assim, em termos de reformas curriculares, pedagogos e historiadores, mesmo 

partindo de olhares e problemáticas bastante diferentes, possuem o mesmo 

entendimento. Em grande parte, as preocupações corporativas e materiais, é que dão 

o tom da crítica, como a preocupação com as questões materiais da condição docente 

e a perda da especialidade da disciplina e da profissão, associada a crítica econômica 

de caráter estruturalista, onde a escola reproduz, tendo os PCNEM como um de seus 
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veículos, a divisão do capitalismo entre aqueles que “pensam” e aqueles que “fazem”. 

Dentro dessa lógica, qualquer reforma educacional que não surja para discutir ou alterar 

as condições materiais de existência do professor e/ou alunos, estará fadada ao 

fracasso. 

Apesar de não haver espaço para uma discussão mais efetiva sobre essa tópica, 

cabe uma reflexão: não seria demasiada ingenuidade por parte de uma comunidade 

altamente especializada esperar que uma nova prescrição de conteúdos curriculares 

resolva, além de todas as questões inerentes a seleção do conhecimento escolar, as 

questões referentes as condições materiais de existência da classe docente? 

Outra constatação importante do capítulo é que a maior entidade representativa 

dos profissionais de História do país, a ANPUH, no biênio 1999-2001, silenciou sobre 

o processo de implementação das políticas curriculares da disciplina para o Ensino 

Médio, mesmo que, anteriormente, já viesse “embalada” pela espinhosa discussão 

acerca do Ensino Fundamental. Em relação as competências enquanto modelo 

pedagógico voltado para a adaptação da escola aos ditames do mercado, se elas são 

um dos principais problemas levantados por parte da pesquisa educacional mais ampla 

e da pesquisa especializada em Ensino de História, não foi possível identificar nenhuma 

discussão sobre o que devemos ensinar aos alunos para nos livrarmos das famigeradas 

competências. 

Especificamente sobre o documento PCNEM de História, este reproduz em 

grande parte algumas das conclusões levantadas por Margarida Oliveira (2010) sobre 

o documento voltado para o Ensino Fundamental, que é o caráter contraditório de suas 

matrizes historiográficas e pedagógicas ao partir do lugar comum sobre a historiografia 
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francesa dos Annales enquanto fornecedora de arquétipos ajustáveis ao ensino de 

história, explicação que é reproduzida também por alguns pesquisadores. 

Tal concepção historiográfica não seria um problema se dialogasse com o 

modelo pedagógico das competências e habilidades. Essa dificuldade de comunicação 

na explicitação da proposta curricular para História gerou duas versões posteriores dos 

parâmetros (PCN+ e OCNEM) que tentaram, paulatinamente, delimitar de forma mais 

clara conceitos e habilidades específicos para a disciplina, buscando preencher o vácuo 

deixado pela primeira versão. Entretanto, os documentos posteriores responderam às 

incompreensões por meio da expansão numérica das habilidades, conteúdos e eixos 

temáticos. 

Mais do que nunca, em meio a discussões acaloradas sobre a possibilidade de 

uma nova BNCC, devemos olhar para a experiência de 15 anos de reformas curriculares 

no Brasil através dos PCNEM de História e buscar a definição sobre quem deve propor 

essa base. Essa é uma oportunidade que não se deve desperdiçar sob o risco dessa 

nova base tornar-se o que os PCNEM se tornaram: um documento de pouca 

legitimidade, incapaz de se fazer inteligível e mobilizar a comunidade dos 

professores/pesquisadores a uma reflexão mais profunda sobre a política do 

conhecimento em História. Sem essa discussão, estamos criando um abismo na 

compreensão de que o “direito ao passado” é algo que deve estar na ordem do dia nas 

discussões sobre o ensino da disciplina. 

Diante do silêncio por parte da pesquisa sobre a especificidade do que devemos 

ensinar, surge um “vazio curricular” que dá margem para que outros agentes da cena 

educacional preencham esses espaços. Se nem os professores da escola básica e nem 
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os professores universitários se sentem na responsabilidade de engajar-se na 

construção de propostas curriculares, o espaço fica aberto para que organizações 

religiosas, a indústria do livro didático ou as avaliações dos sistemas de ensino o façam. 

No segundo capítulo, apresentamos um mapa de conceitos, competências e 

habilidades previstos para a disciplina História no ENEM, cotejando-os com as 

prescrições já conhecidas sobre os PCNEM. As fontes que serviram na elaboração 

desse trecho foram os documentos produzidos nas instâncias do Ministério da Educação 

(MEC) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

as matrizes de referência para o ENEM e as questões do exame relativas à área de 

Ciências Humanas e suas Tecnologias realizadas entre os anos de 1998 a 2012.  

Para nos auxiliar na circunscrição das questões do ENEM que abordam 

exclusivamente conteúdos históricos, recorremos a obra A pesquisa histórica, de Julio 

Aróstegui (2006), para definir o que caracteriza o designativo histórico e o tipo de 

conhecimento produzido pela história-ciência. De forma geral, o autor aponta que o 

comportamento temporal é o principal atributo que qualifica a ciência da História dentre 

as demais ciências sociais e a principal característica a ser observada na discussão da 

teoria, método e pesquisa histórica, visto que o tempo é uma “variável necessária à 

mudança social” (ARÒSTEGUI, 2006, p.280).  O que caracteriza a disciplina História 

ou pelo menos o qualificativo histórico é a análise das questões relativas a 

temporalidade nas sociedades observada através das diferentes fontes de informação 

e que, a partir das singularidades, procura dar respostas globais as questões relativas 

a mudança social no tempo.   
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A partir disso, tivemos indícios para buscar nas matrizes de referência e nas 

questões do ENEM o que diferencia a disciplina História em meio às demais ciências 

humanas. Logo, buscamos em nossas fontes os aspectos relativos a manipulação do 

tempo (histórico, físico, cronológico, eventos, etc.) em suas diferentes escalas de 

observação (local, regional, nacional e mundial,) e em seus aspectos estruturais e 

singulares (continuidades, mudanças, estados e sistemas sociais, ações e sujeitos) 

observados em diferentes fontes históricas (fontes, registros e textos) que trazem 

informações sobre realidades pretéritas. 

A partir de critérios historiográficos previamente definidos, buscamos os 

elementos na matriz de referência que depõem sobre a existência do conhecimento 

histórico e o que encontramos foi a clara presença dos fundamentos da ciência da 

História espalhados por uma grande parte da matriz. Além disso, partindo dos mesmos 

critérios, pela leitura dos objetos de conhecimento, percebe-se a listagem direta de 

conteúdos claramente ligados a vulgata histórica presente nos currículos brasileiros e o 

seu caráter enciclopédico. A matriz e a listagem de objetos congelam-se em 2009, 

data em que o exame passa a ser o critério de seleção para o ingresso no ensino 

superior brasileiro, e não se alteraram até o presente momento. Além de reformuladas 

as matrizes de referência, com a inclusão de listas de conteúdos (objetos de 

conhecimento), a estrutura do exame se altera também na quantidade de questões da 

prova, passando a ter cada uma das áreas um caderno próprio de questões. 

Ao adentrarmos as questões do exame, percebemos que o espaço destinado à 

história dentro do quadro das Ciências Humanas e suas tecnologias é preponderante 

dentro da área e em cada edição da prova. As questões discutem esmagadoramente 
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conteúdos conceituais substantivos em detrimento de conceitos que trabalham 

procedimentos históricos, como tempo, espaço, história, memória, sujeito, fonte, 

interpretação, etc., o que vai de encontro ao peso dado a esses conceitos nos PCNEM 

de História. Isso pode ser visualizado, por exemplo, na dispersão conceitual presente 

nos conteúdos de história do Brasil. Tal perspectiva se aprofunda ainda mais a partir 

de 2009. 

Quando deslocamos o foco da análise para o tratamento indireto dado a 

avaliação das habilidades históricas, é possível perceber que grande parte das questões 

priorizam a discussão de conhecimentos históricos já prontos, onde as fontes servem, 

muitas vezes, apenas para ilustração/confirmação de informações dadas nos 

enunciados. Pesam nas questões o enfoque na interpretação textual, sem muita 

preocupação com a capacidade de pensar historicamente.  

Assim, podemos afirmar que o exame, apesar de ser uma avaliação 

supostamente interdisciplinar, deixa claro, pelo menos em História, um espaço 

disciplinar bastante delimitado, o que pode ser apreendido pela quantidade de questões 

que abordam a mudança temporal das sociedades e avaliam conteúdos históricos 

pontuais. Tais questões são bastante frequentes no exame das questões de Ciências 

Humanas, fazendo com que discordemos de uma premissa básica na interpretação das 

reformas curriculares: de que o formato em áreas de conhecimento pode corroborar 

com a diluição da disciplina História em diversos conteúdos não disciplinares e a perda 

do aprofundamento dos conceitos, informações e métodos que fazem parte de cada 

uma das disciplinas” (BERGAMIN, 2013, p.93). Não é o que o ENEM tem mostrado 

em suas matrizes, objetos de conhecimentos e muito menos em suas questões. 
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Isso abre horizontes para pensarmos o quanto a organização de um currículo 

em torno de áreas de conhecimento é realmente um perigo em si para a autonomia do 

ensino e aprendizagem da história. O conhecimento sobre a mudança temporal para 

crianças e jovens só pode ser aprendido em torno de uma entidade chamada “disciplina 

escolar”? Mas, a despeito de ser uma política pública que não discute a especificidade 

das disciplinas escolares, no conjunto das ciências humanas e suas tecnologias, a 

compreensão das categorias de tempo e espaço são consideradas elementares para a 

consecução dos objetivos da área. 

Portanto, ao investigarmos o grau de adesão das matrizes de referência e 

questões do exame ao que está prescrito como política curricular para a disciplina 

História no Ensino Médio, podemos perceber que, apesar de alguns pontos de contato, 

o ENEM rompe claramente com os pressupostos que fundamentam os PCNEM de 

História. As matrizes mostram que o ENEM é um exame centrado em uma compreensão 

da história onde o sujeito, identidade, tempo e cidadania, por exemplo, são vistos 

através dos conflitos, transformações e mudanças empreendidas pela ação dos grupos 

e instituições sociais, políticas e econômicas, desaparecendo a interpretação desses 

conceitos através das experiências dos indivíduos, muito mais próxima da proposta dos 

PCNEM. 

Por fim, no terceiro capítulo, investigamos cinco coleções de livros didáticos de 

História786 em relação a efetividade do que é prescrito pelo PNLD em termos de 

                                                           
786 Analisamos as seguintes coleções: História – das cavernas ao terceiro milênio, de Patrícia do Carmo 
R. Braick e Myriam Becho Mota; História Global – Brasil e Geral, de Gilberto Vieira Cotrim; Ser 
protagonista da história, de Fausto Henrique Gomes Nogueira e Marcos Alexandre Capellari e Por dentro 
da História, de Célia Cerqueira, Maria Aparecida Pontes e Pedro Santiago. 
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conceitos, competências e habilidade e a relação desses conteúdos com as prescrições 

dos PCNEM e ENEM, ou seja, em nosso último passo da pesquisa, buscamos comparar 

o currículo traduzido aos professores na forma do livro didático em comparação ao 

currículo prescrito (PCNEM) e o currículo avaliado (ENEM) para a disciplina escolar 

História no Brasil. 

Constatamos que nos editais do programa, na mudança de equipe entre os 

editais do PNLD de 2009 para 2012, há a incorporação de alguns pressupostos sobre 

o livro didático ideal presentes em Jörn Rüsen, o que mostra um referencial divergente 

das políticas curriculares anteriormente estudadas, estando o PNLD mais condizente 

com algumas discussões teóricas contemporâneas no ensino de história. 

Adentrando as coleções a partir da análise dos manuais do professor, podemos 

dizer que os PCNEM são como uma espécie de “convidado de honra”, ou seja, fazem 

parte de uma formalidade necessária no processo de avaliação das obras, o que 

transmite a impressão de organicidade entre as demais políticas públicas para o 

currículo, mas efetivamente pouco relevantes nas operações de seleção e organização 

dos conteúdos e expectativas de aprendizagem nos livros. 

Em relação aos conceitos metahistóricos, apesar de não termos encontrado 

grandes diferenças entre os conteúdos conceituais selecionados nos editais do 

programa em relação às demais políticas, percebe-se um maior investimento do PNLD 

em selecionar conceitos que afirmem diretamente o caráter disciplinar do programa e a 

especificidade do conhecimento histórico construído via livro didático, através da 

insistência no aprendizado de noções como narrativa, ficção, verdade, evidência e 

explicação. 
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Entretanto, apesar de serem considerados importantes pelos editais do 

programa, percebe-se dentro das coleções uma grande fragmentação conceitual e a 

existência de conteúdos trabalhados apenas para “constar” nas obras, visto que noções 

cabais ao ensino de história propostas pelo PNLD como memória, tempo, 

acontecimento, historiografia, etc. aparecem em frequência extremamente baixas.  

De forma geral, vemos que um percentual significativo das coleções está voltado 

para a construção da noção de interpretação nas sessões de atividades. Esse conceito 

é o “carro chefe” do que se avalia metahistoricamente nas coleções. Além disso, é 

possível perceber entre as diferentes coleções a grande semelhança no trabalho que 

elas executam nas sessões de atividades, estando centradas principalmente na 

abordagem das noções de diferenças, semelhanças, mudanças, permanências e 

secundariamente nas relações passado e presente, cultura, tempo. Ou seja, com 

poucas mudanças entre si, avaliam basicamente os mesmos conceitos metahistóricos, 

deixando de lado toda uma gama de conceitos que as demais políticas curriculares 

anteriormente estudadas afirmam como centrais. 

No tocante as expectativas de aprendizagem colhidas nas obras através dos 

verbos de ação das sentenças das sessões de atividades, encontramos o mesmo 

processo de padronização. É perceptível a ausência de uma linha clara de progressão 

entre os volumes das coleções. As expectativas de aprendizagem são basicamente 

iguais, o que nos leva a preocupante constatação de que um aluno egresso do Ensino 

Médio terá sido avaliado pelo domínio das mesmas habilidades históricas nos três anos 

que compõem esse nível e circundará sobre a aprendizagem de uma gama limitada de 

conhecimentos metahistóricos. 
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Por fim, no que concerne aos polêmicos conteúdos substantivos, temos uma 

situação também inquietante. Ao contrário do que essa tese imaginava enquanto 

hipótese, os conteúdos conceituais históricos elencados pela matriz de referência 

(enquanto essenciais de serem aprendidos por qualquer aluno que queira entrar no 

ensino superior) possuem muito pouca expressividade nos conteúdos avaliados pelos 

livros didáticos.  

A pouca simetria entre os conteúdos trabalhados nas sessões de atividades das 

coleções didáticas e os conteúdos presentes nos objetos de conhecimento do ENEM, 

somadas ao tradicional enciclopedismo das obras didáticas de história, apontam para 

uma assimetria bastante grave. Se a matriz de conteúdos do ENEM consegue fazer 

uma seleção curricular com objetivos claramente definidos e goza de legitimidade pelo 

papel exercido na filtragem de alunos para o sistema superior, o que esperar dos livros 

didáticos que, além de apresentarem mais de duas centenas de conceitos históricos a 

serem aprendidos, não se articulam com as políticas curriculares já estudadas ou as 

cumprem de forma protocolar? 

Em meio às vozes discordantes sobre a necessidade e mesmo a possibilidade 

de estabelecermos uma Base Nacional Curricular Comum (BNCC) de conhecimentos 

para o ensino da disciplina História, o presente trabalho buscou mostrar, da forma mais 

sucinta possível em relação a totalidade da tese que fundamenta este texto, o conjunto 

de assimetrias existentes na análise comparativa entre as três maiores políticas 

curriculares (PCNEM, ENEM e PNLD) correspondentes as diferentes instâncias de 

objetivação do currículo, de forma a alertar para a necessidade de um consenso 

democrático sobre os conteúdos e habilidades históricas no que extrapole: 1. A 
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oficialidade de documentos curriculares enquanto formalidades necessárias a existência 

de uma “política”; 2. De exames de escala enquanto currículos “democraticamente 

impostos” pela demanda de acesso ao ensino superior; 3. De uma seleção curricular 

justificada apenas pela tradição (que é sempre inventada) ou por interesses corporativos 

(expressos nos interesses das editoras) que lutam para manter tudo do jeito que está 

em relação a escrita escolar da história. 
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A colonização em movimento: colonos e reinóis na expansão do Império 
(América portuguesa, séculos XVII-XVIII)  

Coordenação: 
Antonio Filipe Pereira Caetano – Doutor- UFAL 

Carmen Alveal - Doutora – UFRN  
 

 

Sessão I – 27/07/2016 

 

O OLHAR DOS VIAJANTES FRANCESES: AS REPRESENTAÇÕES E O 
IMAGINÁRIO SOBRE O NOVO MUNDO ATRAVÉS DAS DESCRIÇÕES DE 
ANDRÉ THÉVET E JEAN DE LÉRY. (SÉCULO. XVI) 
 

Célia Cristina Ribeiro da Costa787 

Introdução 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as narrativas de viagens do período 

das grandes navegações as quais tiveram como finalidade as "descobertas” de novas 

terras, havendo como um dos enfoques principais a introdução da evangelização 

através do clero, e a economia extrativista de produtos comercializados na Europa. 

                                                           
787 Graduanda do curso de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, 
pesquisa a área do período colonial, à priori, os primeiros viajantes à aportarem na América, no século 
XVI, tendo como enfoque, os cronistas franceses. Trabalha como auxiliar de professor em escola 
básica de ensino fundamental, tendo como interesse o ensino e a pesquisa. E-mail: 
celiacristina92@hotmail.com. 
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Com esse intuito, propomos, através das crônicas de André Thévet788 e de Jean de 

Léry789, poder elaborar uma análise dessas narrativas e identificar as controvérsias aos 

quais os cronistas objetivaram nas suas obras. Poderemos perceber suas narrativas 

sobre o que estava ocorrendo nas terras exploradas, quando estes em épocas 

diferentes aportaram na América, pela expedição Francesa790, na Baía de Guanabara-  

onde atualmente se encontra nessa região a cidade do Rio de Janeiro, estando à frente 

o cavaleiro de Malta, Nicolas Durand de Villegagnon. Cada um com suas pretensões 

anexadas à bordo na viagem, na querela de suas representações sobre o que “viram” 

e “ouviram” sobre o Novo Mundo, vindo a estes causa-lhes interesse para uma narrativa 

seja pelo fato de informar a comunidade francesa, ou por instâncias próprias. 

                                                           
788 THÉVET, André. Singularidades da França Antarctica. Tradução de Eugênio Amado.- Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo; Ed. Da Universidade de São Paulo, 1978. 
Viaja para as terras brasileiras no ano de 1555, na primeira expedição francesa, mas passa apenas 
poucos meses, chegando no final deste ano, e voltando para a Europa no início de 1556. Vindo a 
publicar sua obra apenas em 1558. Ele foi um frei, representante da igreja católica franciscana e 
cosmógrafo do rei. 
789 LÉRY, Jean de. Viajem à Terra do Brasil. Trad. e Notas: Sergio Milliet. – Belo Horizonte: Ed. 
Itatiaia. 2007. 
 Este foi artesão e estudante de teologia, e desde cedo se tornou adepto a nova religião que estava a 
se proliferar na Europa: O calvinismo. Vai para as terras brasileiras, denominada como França 
Antártica, no ano de 1556, voltando para a Europa em 1558. Ocorre um desentendimento entre 
calvinistas e católicos, sai da ilha de Coligny-sede da colônia francesa, e vai para o continente, ficando 
em contato com a cultura dos índios tupinambás. Publicando sua narrativa em 1578, sobre o que tinha 
vivenciado no Brasil. 
790 As expedições francesas foram viagens exploratórias para o Novo Continente, com o propósito 
principal de exploração dessas terras, através da estratificação da matéria prima obtida primeiramente 
pelos portugueses, como também pelo advento da religião. Nas terras brasileiras ocorreram duas 
expedições: Primeiramente ocorre a primeira expedição (século XVI), conhecida como França Antártica, 
versada assim, por estar mais próxima do polo antártico, se fixando na baía de Guanabara, onde hoje 
se localiza a cidade do Rio de Janeiro. A segunda expedição ficou conhecida como França Equinocial, 
ocorrida no século XVII, se instalando onde se encontra o Estado do Maranhão, mais acima do 
continente. 
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 Se pretende percorrer uma problemática que perpassará aos vieses da 

História Cultural, tendo como ponto de partida as peculiaridades da História Colonial, 

no início da colonização das terras brasileiras, mas, focando na primeira expedição 

francesa, tendo sido conhecida essa região explorada por estes como “França 

Antártica”, e problematizando a representação destes viajantes que escreveram sobre 

essas “aventuras”, a procura do “novo”, narrando essas experiências. Podendo verificar 

o que foi representado e perpassado no imaginário europeu sobre o “Novo Mundo”.  

Para se chegar a tal pesquisa foi necessária uma pequena desventura sobre 

as constantes leituras da História Indígena e as narrativas de viagens enfatizadas por 

diversos pesquisadores. Podendo por diversas vezes ter-se confundido com a 

dificuldade de aprofundamento sobre o que seria pesquisado, levando a uma primeira 

escrita ampla, ao qual, deixava a desejar em uma única problemática, nos sendo 

orientado a procurar afunilar o problema da pesquisa, focando no que seria conveniente 

através do que já se havia pesquisado. Foi a partir desse momento, que se percebeu 

a concomitância para o enveredamento nas Histórias de Viagens, nas narrativas de 

dois cronistas, para poder  conseguir contrapor os pontos narrados pelos mesmos sobre 

as terras hoje conhecida como Brasil, mas que para eles, franceses em pleno século 

XVI, era uma vasta amplitude de questões a serem analisadas e exploradas, e assim 

os fizeram, cada qual com seus objetivos diferenciados, construíram uma ampla 

descrição ao qual é de grande importância para se saber mais acerca do período de 

colonização sobre o  olhar francês das terras brasileiras, da sua flora e fauna, e dos 

povos que aqui se encontravam.  
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Assim pretende-se construir uma problemática relevante para a História 

Colonial do Brasil, devendo ter em mente diversas questões levantadas por autores que 

escreveram sobre a mesma temática, podendo perceber que as narrativas de viagens 

já vêm sendo pesquisada há tempos. Conduzindo para uma renovação na História, 

antes, dita positivista, aqui entra novas problemáticas e conceitos que não eram 

considerados importantes para a pesquisa historiográfica, mas que ao longo das 

transformações de uma Nova História. Alavancada pela Escola de Analles. Pode-se 

construir argumentos importantes para uma sociedade, e é a partir disto que é de grande 

importância a pesquisa do período colonial, desde seus primórdios, começando com as 

grandes navegações europeias e chegando a construção de obras para se narrar o que 

foi encontrado aqui. 

Para que possamos entender o que, e como o nosso país foi sendo projetado, 

e foi conduzido para o que é hoje: uma sociedade multifacetada e com diversas 

pluralidades étnicas e culturais, deve-se entender como isso veio a acontecer. Um dos 

primeiros passos é ir-se até os confins de uma “volta no tempo” através do “imaginário” 

e das pesquisas realizadas, como também direto aos escritos da época. Para se chegar 

ao ponto de uma problemática que possa trazer tanto para a academia científica de 

História e para a sociedade, nem que seja por deveras o mínimo de uma questão tão 

importante e tentar passar para estes o que e o porquê dessas narrativas terem sido 

escritas, quais os objetivos destes, se seria apenas passar para a sociedade europeia 

uma visão do que era aquilo ao qual estava nas terras americanas, ou estes teriam 

outros intuitos. 
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Importante para poder entender como os indígenas reagiram aos 

enfrentamentos e alianças entre os franceses e portugueses, conflitos estes que foram 

de vital importância para que não se chegasse a uma sociedade construída sobre os 

vieses de uma nova ideologia cristã. Tudo seria um novo irreconhecível, ou um velho 

que hoje seria o normal. Não se sabe ao certo o que pode ter acontecido, mas 

consegue-se entender tudo descrito e produzido nos relatos de viagem sobre o olhar 

francês, tanto católico, quanto protestante, nos faz perceber a importância desse estudo 

para uma compreensão sobre essas explorações colonizadoras, e problematiza-las é 

de vital importância tanto para a pesquisa acadêmica, como para a sociedade. 

 Sabendo que isto venha a posterior ser utilizado para a pesquisa e que haja 

muitos questionamentos sobre esta temática, pois assim é que se constrói uma narrativa 

histórica, através de diversos “olhares” sobre uma mesma perspectiva, fazendo parte 

da escrita historiográfica, que nos conduz a uma construção diferenciada, e, por 

conseguinte, vir a existir diversas “realidades” na História, vindo a ser problematizada 

constantemente. É isso que se propõe a fazer, construir uma problemática que chame 

a atenção daqueles que a lerem, enfatizando novas abordagens, que poderá ajudar aos 

outros a perceberem uma nova “interpretação” histórica.  

Pois isto, é que pode ser conduzida a uma história cultural, voltada para 

conceitos: “imaginário e representação”, que perpassam ao período colonial, justamente 

nas crônicas de viagens, e que foram importantes para a construção e problematização 

destas como fonte histórica. Como meio de perceber as narrativas que foram 

produzidas, passadas na Europa sobre os diversos “olhares” “imaginados” e 
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“representados” pelos viajantes, principalmente nesta conduta, pelos viajantes 

narradores franceses, na metade do século XVI. 

  Acredita-se ter chamado a atenção para isto, pelos diversos fatos que se 

conduzem sobre os viajantes franceses, e não portugueses, por ter chamado a cautela 

sobre como estes elaboraram suas narrativas, e principalmente, por seguirem visões 

diferentes por conta de suas religiões.  E assim como é dever do Historiador poder 

perceber uma nova problemática, pode-se encontrar nesses relatos de viagem uma 

eletrizante aventura, que fez-se perceber que por detrás daquelas linhas escritas, pode 

haver grandes problemas, que se relacionam, com a fé, com a sociedade, com o que 

estava acontecendo na Europa no período, as transformações. Por ventura, ou 

desventura, ou por apenas curiosidade, foi que se teve a ideia de poder construir tais 

ênfases. 

Construir uma problemática não é fácil, mas pretende-se seguir tal premissa, 

para que possa assim, questionar e conduzir uma pesquisa que traz tanto para si 

mesmo como para os outros, relevantes imposições sobre o olhar dos viajantes 

franceses sobre as “novas terras descobertas e exploradas”, através das narrativas de 

dois cronistas franceses: André Thévet e Jean de Léry. 

 

 

Através do espelho: a invenção do Novo Mundo nas representações e no 

imaginário de André Thévet e Jean de Léry. 
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Para poder compreender as questões a serem levantadas sobre as crônicas 

de viagens, deve-se conduzir a problematização acerca dos conceitos a serem 

utilizados, devendo entender como os diversos pesquisadores problematizaram estes 

questionamentos: como este Novo Mundo foi representado nas crônicas de viagens? 

Por que a visão do Novo Mundo de André Thévet e Jean de Léry nas suas narrativas 

de viagens foram representadas diferente uma da outra? Quais foram as comparações 

e distanciamentos dessas crônicas? E como a religião os influenciaram sobre as suas 

imagens descritas?  

 Ao nos depararmos com as problematizações ao qual os pesquisadores 

descrevem pode-se perceber que a narrativa de viagem nos transporta para o século 

XVI questionamentos: sobre a visão do Novo Mundo, do “outro” desconhecido, a viajem 

por deveras longa para se chegar ao seu destino. E para poder responder tais 

indagações, devemos conduzir para o que já foi descrito sobre tais abordagens. 

O primeiro Brasil Francês é determinado por diversos especialistas do período 

colonial do século XVI, para situar-nos aos propostos Andrea Daher791, transcorre sobre 

como isto foi imposto nas terras americanas com intenção de uma colônia francesa 

onde se situa a Baía de Guanabara, estabelecendo-se sobre perspectivas econômicas, 

e mais tardar sobre influência cristã. Transcorre sobre os acontecimentos dessa primeira 

                                                           
791 DAHER, Andrea. “O primeiro Brasil francês: a França Antártica” In: O Brasil francês: as 
singularidades da França Equinocial, 1612-1615. Prefácio de Roger Chartier. Traduzido por Albert 
Stuckenbruck e revisto pela autora. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p.33-43.  
Deve deixar claro que, a autora nesta pesquisa aborda principalmente a segunda expedição francesa 
no Brasil: a França Equinocial, feita onde hoje se encontra o Estado do Maranhão, no Nordeste, sendo 
a primeira feita na região onde se encontra a cidade do Rio de Janeiro, no sudeste do país atualmente. 
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expedição, impondo as possibilidades para logo depois o Cavaleiro de Malta, 

Villegagnon, chegar a pedir ajuda aos protestantes calvinistas, através de uma carta 

para o próprio Calvino792, é a partir daí que começa a desventura de Jean de Léry 

sobre as terras brasileiras, mas antes deste é enfatizada uma primeira descrição, sobre 

o olhar de outro viajante francês , o frei André Thévet, na expedição ao qual, aborda 

sobre as terras com o proposito inicial de colonizar uma determinada região e criar uma 

“França Antártica”.  

Sobre tais desafios, através das concepções retratadas por José Roberto 

Teixeira Leite, onde opera suas concepções acerca dos escritores, desenhistas, 

cosmógrafos, que se dedicavam a descrever sobre a América da qual nunca estiveram, 

sendo que estes utilizavam das narrativas de viagens como fontes principais na 

construção das suas obras europeias: 

 

“.... Ainda por muito tempo continuaria prevalecendo na Europa 

com relação ao Novo Mundo (e não só entre o povo miúdo, mas 

também entre homens da ciência), certa visão fantasiosa que, 

para muito além do que os olhos podiam ver ou a razão admitir, 

                                                           
792SAMESHINA, Maria Carolina Akemi. As cartas da França Antártica. Revista Intellectus, ano 03, 
vol.II. 2004 . 
 “A carta em questão foi escrita em março de 1557 e destinada a Calvino, o grande nome da Reforma 
na Suíça e na França. Nesta carta o Cavaleiro de Malta e vice-almirante da Bretanha, posteriormente, 
vice-rei do Brasil, agradece pela ajuda que este lhe proporcionou, deixando claro que esta missiva 
dependia não só de uma questão religiosa, mas que distanciasse os companheiros dos costumes 
negativos dos indígenas, seja o ócio, o prazer e a lascívia. ” 
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alimentava-se de narrativas extravagantes de viagens 

imaginárias ou sobrenaturais .... 

Nessas regiões maravilhosas além de Tule ora estaria situado o 

Paraíso Terrestre, com seus campos fertilíssimos, um clima 

perene primavera, a fonte da juventude, a Árvore do Bem e do 

Mal e o grande rio dividido em quatro braços, ora a terra inóspita, 

despovoada, ou pior, habitada por seres disformes ou 

monstruosos”.793 

 

Assim, tais concepções podem ser diferenciadas ao longo das diversas 

narrativas, entre aqueles intelectuais mais antigos, como Santo Agostinho, Heródoto, 

Plinio, anteriores ao século XVI, visando contribuições para os novos cronistas, 

principalmente acerca das diversas comparações levantadas através desses relatos 

mais antigos, sobre uma visão mais edênica ou mais diabólica.  

Transcorrendo a questão do imaginário através das narrativas de viagens 

pode-se perceber as contradições sobre tal visão do Novo Mundo, embasando sobre 

tais questões pode-se perceber através da ênfase abordada por Laura de Melo e Souza 

e por Sérgio Buarque de Holanda, onde estabelecem evidências relevantes sobre esse 

Novo Mundo. Identificando uma visão de paraíso, mas também uma América diabólica.  

Percebendo as duas contradições sobre essas novas terras, das quais esses autores 

                                                           
793LEITE, José Roberto Teixeira. Viajantes do Imaginário: A América vista da Europa, século XV-XVII. 
In: Revista USP, São Paulo, nº 30, junho/julho/agosto. 1996. 
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descrevem. Para Laura de Mello e Souza: não era tão edênica assim, discorrendo sobre 

uma Nova América, aquela vista como diabólica de seres vistos como bárbaros e cruéis, 

aos quais comiam uns aos outros. Uma terra que terá que ser catequizada para que 

esses povos possam serem salvos: 

 

“Descoberto, o Brasil ocupará no imaginário europeu posição 

análoga à ocupação anteriormente por terras longínquas e 

misteriosas que, uma vez conhecidas e devassadas, se 

desencantaram (…) Prolongamento modificado do imaginário 

europeu, o Brasil passava também a ser prolongamento da 

Metrópole, conforme avançava o processo colonizatório”.794 

 

Procurando entender tais pressupostos esta situa uma questão bastante 

relativa sobre a colonização através do que era real ou fantasia, anterior ao que tinha 

sido escrito sobre as terras longínquas da Europa, podendo assim transcorrer sobre tais 

contextos conceituais sobre o imaginário dos viajantes sobre a América, através dessa 

nova abordagem mais demonizada.  

Se contrapondo as ideias de Laura de Mello e Souza, Sérgio Buarque de 

Holanda destaca na sua obra “Visão do Paraíso”, justamente uma América vista pelos 

viajantes de uma forma mais bela, mas edênica, onde transcorre sobre um éden 

                                                           
794 SOUZA, Laura de Melo. “ O novo mundo entre Deus e o Diabo”. In:  O Diabo e a Terra de Santa 
Cruz: Feitiçaria e Religiosidade no Brasil Colonial. São Paulo; Companhia das Letras, 1986. p. 21-85. 
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terrestre, que tudo seria perfeito, harmonioso, contradizendo aos seres mitológicos, 

como monstros e criaturas bizarras: 

 

“A atmosfera mágica de que se envolvem para o europeu, desde 

o começo, as novas terras descobertas, parece assim rarefazer-

se à medida em que penetramos na América Latina. E é quando 

muito à guisa de metáfora que enlevo a vegetação sempre 

verde, o colorido, variedade e estranheza da fauna, a bondade 

dos ares, a simplicidade das gentes- tal lhes parece, a alguns, 

essa inocência que, dissera-o já Pero Vaz de Caminha, “a de 

Adão não seria maior quanto à vergonha” -, pode sugerir-lhes 

a imagem do Paraíso Terrestre”.795 

 

Para que tais interpretações sejam relevantes no desafio a ser elaborado, 

deve-se compreender sobre as representações aos quais tais narradores embasavam 

suas descrições, e como os mesmos procuravam fazer tais representações, sobre isto 

a historiadora Dominique Vieira Coelho dos Santos, sobre o conceito de representação 

apresenta um panorama epistemológico e historiográfico da palavra em si e da sua 

utilização, e sua interpretação: 

 

                                                           
795 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do Paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e 
colonização do Brasil. São Paulo: Brasiliense; Publifolha, 2000. P.7. 
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“A representação assim entendida é uma cópia pura e simples 

do real e o representa "um por um”. Isso significa dizer que cada 

entidade linguística corresponde a um referente, representando-

o totalmente. Para o realismo então, existem categorias externas 

que são captadas pela linguagem. Assim a Representação 

representa a realidade, ela cumpre esse objetivo de forma plena 

e satisfatória. 

...Trata-se de um problema do conhecimento, que é de modo 

geral, representação das coisas, relação entre a razão e o 

mundo”.796 

 

Ao lado dessas concepções Roger Chartier nos conduz para a problemática 

das representações onde este “destaca que tal conceito é induzido pela fraqueza da 

imaginação, onde induz a uma realidade que não é, imposta para exercer o que não 

se pode ganhar com a força bruta”797. Os fazendo assim, os cronistas através de suas 

narrativas, induzem os leitores a acreditarem através dessa representação imaginária. 

Assim, conduzir sobre tais conceitos deve-se perceber a que área especifica 

da História se embasará os vieses pesquisados, podendo para isso entender o lugar 

de escrita798. Sobre isto pensa-se em problematizar as narrativas de viajantes franceses 

                                                           
796 SANTOS, Dominique Vieira Coelho dos. Acerca do Conceito de Representação. Revista de Teoria 
da História ano 3. Número 6. Dez/2011. Universidade de Goiás.p.40 
797 CHARTIER, Roger. O mundo como Representação. Estudos Avançados. 11 (5), 1991, p.173-191.  
798 Sobre tais conceitos de lugar de escrita historiográfica pretende-se perceber as desenvolturas 
discutidas por Certeau onde este problematiza a questão de grande importância para as questões 
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na primeira expedição partindo como temática a História cultural. Enraizada em 

diferentes aspectos metodológicos, principalmente quando esta veio a ser trabalhada 

na historiografia. Sobre tais problemas se necessita enfatizar as propostas feitas por 

Elias Thomé Saliba799, onde este aborda sobre a História cultural, relatando que tudo 

está impregnado nesta área, propondo uma ênfase sobre como a cultura vêm sendo 

trabalhada e como com o tempo foi se elevando mais as questões culturais dentro da 

História, sendo trabalhada pelos pesquisadores /historiadores. Podendo compreender 

que tal enfoque é deveras complexo, sendo que existe diversas entradas dentro da 

mesma área histórica, podendo afunilar a problemática sobre os vieses conceituais do 

imaginário e representação, pretendendo-se contextualizar tais conceitos utilizados 

pelos viajantes pesquisados.  

 Sobre tais conceitos poderemos conduzir uma questão sobre as concepções 

através do “olhar” do viajante, através das diversas abordagens ao qual esses viajantes 

propõem ao chegar as terras brasileiras. Elaborando uma comparação entre duas 

crônicas escritas no século XVI, em ênfase ao que os “viajantes franceses” puderam 

perceber sobre o “Novo Mundo. Sobre isto João David Pinto de Araújo enfatiza: 

                                                           

levantadas através do viés da História e para qual entidade essas narrativas históricas serão 
problematizadas, assim compreendendo que tudo pode ser construído sobre o lugar tanto de memória 
quanto de sua própria escrita em si. 
Para mais informações sobre o “lugar da escrita historiográfica, ver: CERTEAU, Michel de. “A produção 
do Lugar”. In: A Escrita da História. Trad. Maria de Lourdes Menezes; ver. Técnica. [de] Arno Vogel. – 
Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1982.  
799 SALIBA, Elias Thomé. Perspectivas para uma Historiografia Cultural. Diálogos. Vol.1. Nº 1. (1997). 
-Http://www.dialogos.uem.br/index. 
Para mais informação sobre História Cultural ver: BARROS, José D’ Assunção. História Cultural: Um 
panorama Teórico e Historiográfico. Textos de História. Vol.11. Nº 1/2. 2003. 
-Http://periódicos.unb.br/index.php/textos/article/viewFile/5925/4901. 
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“É bem se ver que assim se confere maior ênfase ao sujeito 

observador, ou seja, ao modo como este olha os mundos 

descobertos e visitados. Isto significa que as realidades 

observadas foram objeto de diferentes registros, segundo os 

agentes da escrita, em textos diversos, e ainda, muito 

frequentemente, das várias maneiras presentes no mesmo texto 

escrito”.800  

 

Podendo compreender que tais “visões” seguem em todo contexto observado 

pelos cronistas, principalmente quando começa-se a se fazer comparações com o que 

era “parecido” com o já visto em seu convívio social, como exemplo disto, perceber tais 

complexidades através das particularidades encontradas nestas narrativas.  

Ressaltando tais intenções sobre as “comparações” praticadas nas exposições dos 

viajadores do século XVI em discussão, poderemos   trabalhar as ideações que Maria 

da Graça Mateus Ventura constrói sobre o que os mesmos fizeram para compreender 

melhor o “novo” nunca visto: 

 

                                                           
800 ARAÚJO, João David Pinto de. Deslumbramento, horror e fantasia. O Olhar ingénuo na literatura de 
Viagens. In: O Olhar do Viajante- dos navegadores aos exploradores. Coord.  Fernando Cristóvão. 
Almeida. Centro de Literatura de Expressão Portuguesa da Universidade de Lisboa, L3.FCT, Coimbra. 
2003.p.11 
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“O viajante/leitor do mundo preparou-se para a sua função de 

autor, recolhendo e compilando a informação facilitadora do 

contato com o novo para que este não lhe surgisse 

surpreendentemente dissemelhança do velho. Daí que em 

muitos viajantes o espanto e a maravilha fossem remetidos para 

a similitude e não para a diversidade...  

.... As crônicas de descobrimento e conquista, por sua vez, 

permitem o estudo da passagem do estado inicial de maravilha 

à construção de uma arquitetura de leitura do Novo Mundo 

baseada quer na deformação quer na composição e 

decomposição. Ou seja, do ajustamento da realidade ao quadro 

mítico europeu a uma certa frustação decorrente do 

desajustamento entre a expectativa e a realidade”.801 

 

Deixando claro as propensões aos quais os cronistas viam tais questões nada 

conhecida, mas que através de uma preparação sobre os contextos. Demostrando que 

eles relacionavam o “Novo Mundo” com as já conhecidas no Velho, sendo visto, tais 

problemas foram ao longo dessas viagens conduzidas acerca dos diferentes fatos 

ocorridos, seja pela mera semelhança do já conhecido, ou do que já teria sido enraizado 

                                                           
801 VENTURA Maria da Graça Mateus. “Do paraíso Terreal” a “El Purgatório”: Percursos de 
desencanto. In: O Olhar do Viajante- dos navegadores aos exploradores. Coord.  Fernando Cristóvão. 
Almeida. Centro de Literatura de Expressão Portuguesa da Universidade de Lisboa, L3.FCT, Coimbra. 
2003.p.234-238. 
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no imaginário sobre uma realidade tida como “mítica”, idealizada pela sociedade e pelos 

primeiros viajantes.  Assim nos fazendo a propor tais dificuldades a posterior. 

Para o domínio das aptidões sobre como tais fontes foram utilizadas na 

historiografia poderemos enfatizar as problematizações sobre a colonização no viés dos 

contatos entre os europeus e os povos que estavam no novo continente, sendo mais 

primordial reconhecer como ponto basilar sobre o plano religioso, a partir do choque 

entre duas culturas tão distintas802, para a compreensão das práticas utilizadas na 

época, assim também como a abrangência das tradições indígenas quando os mesmos 

tiveram contato com o europeu. Verifica-se isso quando se retrata nos relatos de Thévet 

e Léry sobre como tais indígenas realizavam seus rituais e suas práticas tidas como 

religiosas, como a tradição da cauinagem803, onde passavam o dia inteiro bebendo o 

cauim, solenidades em homenagem e comemoração as matanças dos inimigos ou 

apenas como festejo. 

Assim utilizaremos dos pressupostos de Mary Louise Pratt804 que enfatiza as 

viagens dos viajantes europeus e seus escritos de expedições, percebendo suas ideias 

acerca de diversos conceitos como a endoculturação, representação do outro através 

dos relatos de viagens, o olhar do viajante diante do outro, e como isso tudo influenciou 

nas decisões tomadas pelas metrópoles sobre as regiões do mundo não europeu. 

                                                           
802 SOUZA, Laura de Melo e. Inferno Atlântico: Demonologia e colonização: Séculos XVI-XVIII. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
803 Bebida tipicamente indígena. Na qual nossos cronistas relata o modo de preparo diferentemente. 
Jean de Léry descreve que tal bebida é preparada com as raízes de aipim e mandioca. Já André 
Thévet relata que é feita de milho branco ou preto. 
804 PRATT, Mary Louise. Os olhos do império: Relatos de Viagem e Transculturação. Trad. Jézio 
Hernani Gutierre; Ver. Técnica. Maria Helena Machado, Carlos Valero. Bauru, SP: EDUSP. 1999 
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Criando nestas visões expansionistas o objetivo da colonização para exploração. 

Pretendendo-se problematizar através do conceito de representação enfatizado pela 

autora na sua construção narrativa sobre as obras de viagens.  

Seja através de determinadas comparações ou fundamentos, nossos cronistas 

procuraram pelos vieses de diversos tipos narrativos, seja pela fantasia, ou realidade, 

pela “imaginação ou representação”. Devemos conduzir tais premissas procurando 

entender diversos aspectos que estes descrevem nas suas expedições, assim para 

situarmos ao contexto exploratório de André Thévet nos conduzimos ao trabalho de  

Viviane Roberta  Wolf Cartozzi, onde elabora uma problemática sobre o mesmo, 

enfatizando este ter escrito não com o olhar de frei, mas com o olhar de cosmógrafo, 

problematizando as descrições que o viajante fez sobre os tupinambás, sua própria 

experiência de viajante, e os termos utilizados pelo mesmo: 

 

“Em nenhum momento do livro, vemos Thévet apresentar-se 

como religioso, preferindo sempre assumir-se como cosmógrafo 

da esquadra, e jamais se envolvendo com os ofícios 

correspondentes à sua condição de frade. No mundo em que 

nosso cronista vivia, este silencio religioso é muito significativo, 

ele representa a escolha do próprio Thévet em não querer ser 
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reconhecido como frade e sim como um respeitável estudioso 

do cosmo”.805 

 

Assim conduziremos tais pressupostos acerca dos questionamentos 

embasados pela autora. E sobre o mesmo cronista destacamos as novas abordagens 

enfatizadas por Ronald José Raminelli806, onde aborda questões sobre os “elementos 

americanos” utilizados por André Thévet na sua narrativa através da representação 

escolhida para que pudesse torna-se presente para seus contemporâneos, este 

problematiza os determinados artefatos levados pelo cronista ao “Velho Mundo” , assim 

como as comparações que este enfatiza nas imagens levantadas à sua crônica, sobre 

a fauna e a flora encontrada nas novas terras. Uma passagem importante de sua obra 

é quando este descreve um animal nunca visto, o comparando com o já conhecido:  

 

“A este animal chamam os selvagens de aí ou aiti. É do 

tamanho do mono africano adulto, apresentando uma barriga tão 

grande que chega a quase arrastar no chão. A cabeça lembra 

a de uma criança, assim como também a cara, conforme pode 

ser visto na gravura tirada do natural. Quando preso, fica 

suspirando como uma criança que sente dores. Sua pele é 

                                                           
805 CARTOZZI, Viviane Roberta Wolf. André Thévet: Um Cosmógrafo –Viajante no Brasil. Campinas, 
SP. [s. n], 2008. –Dissertação de Mestrado em História Cultural. p.12. 
806 RAMINELLI, Ronald José. Escritos, imagens e artefatos: ou a viajem de Thévet à França Antártica. 
História, São Paulo, 27 (1): 2008. 
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felpuda como a de um ursinho. Tem patas compridas, cada uma 

com quatro dedos, três dos quais com unhas parecendo grandes 

espinhas de carpa, com as quais trepa nas arvores onde fica 

por mais tempo do que em terra. ”807  

 

Sobre o outro cronista a ser trabalhado embasaremos os pontos levantados 

por Cristian Medeiros808, que têm como principal intuito na sua problemática resgatar a 

obra de Jean de Léry como fonte primaria para o trabalho historiográfico, para este 

analisar como ao longo do percurso histórico brasileiro foi se desenvolvendo a 

sociedade brasileira, podendo perceber diversas pistas sobre o século XVI, sendo capaz 

de nos conduzir para as novas empreitadas sobre o cronista e sobre sua obra para 

melhor análise e compreensão de sua narrativa e a construção de novos contrapontos.   

Propondo sobre uma análise acerca do olhar de Léry sobre o índio, Diego 

Souza de Paiva809 faz um embasamento sobre todo o contexto acerca de quem teria 

sido tal cronista, para quem ele escreveu sua crônica relacionando com as abordagens 

sobre o indígena, para que possamos compreender tais fatores sobre o que o mesmo 

                                                           
807 THÉVET, André. Singularidades da França Antarctica. Tradução de Eugênio Amado.- Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo; Ed. Da Universidade de São Paulo, 1978.p.169. 
808 MEDEIROS, Cristian. A importância de Jean de Léry para a Historiografia do Brasil Colônia.  
http://www.mackenzie.br/fileadmin/Chancelaria/GT3/Christian_Brially_Tavares_de_Medeiro.pdf. 
809 PAIVA, Diego Souza de. O índio na Crônica de Jean de Léry (século XVI). Anais do II Encontro 
Internacional de História Colonial. Mneme-Revista de Humanidades, UFRN. Caicó (RN), V.9. n.24. 
Set/Out de 2008. 
www.cerescaico.ufrn.br/mneme/anais. 

http://www.mackenzie.br/fileadmin/Chancelaria/GT3/Christian_Brially_Tavares_de_Medeiro.pdf
http://www.cerescaico.ufrn.br/mneme/anais
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enxerga o desconhecido, e através disto poder-se compreender o contato entre o 

viajante com os povos americanos810, e construir novos enfoques sobre a temática. 

Identificando individualmente sobre cada cronista pode-se aqui tentar embasar 

suas comparações e distanciamentos através da obra “O imaginário do Novo Mundo811”, 

onde Ana Maria de Morais Belluzzo destaca os dois cronistas no capítulo “ O país 

exótico de Thévet e o Nobre Selvagem de Jean de Léry, enfatiza essas imagens 

impostas nos relatos das crônicas desses viajantes, mostrando que os mesmos 

elaboram representações diversas. Um mais voltado para a imagem da fauna e da flora, 

engrandecendo suas visões sobre determinados animais e plantas: 

 

“ Os nativos dizem que há um pântano de 5 léguas de circuito, 

defronte a Pernomeri, a 10 graus da Equinocial, para os lados 

da terra dos canibais, onde vivem jaca do tamanho de um boi 

adulto, os quais expelem uma fumaça mortal pelas fauces, de 

tal modo que quem deles se aproxima não tarda a morrer em 

consequência deste bafo- ouviram-no de seus avós”.812 

 

                                                           
810 Deve-se deixar claro, que o cronista teve um maior contato com os tupinambás, pelo os mesmos 
serem aliados dos franceses.  
811BELLUZO, Ana Maria de Morais. “O imaginário e o desconhecido. O país exótico de Thévet e o 
nobre selvagem de Jean de Léry”. In: Imaginário do Novo Mundo. O Brasil dos viajantes. Volume 1. 
Odebrecht, 1994. 
812 THÉVET, André. Singularidades da França Antarctica. Tradução de Eugênio Amado.- Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo; Ed. Da Universidade de São Paulo, 1978. p.112. 
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Além disto, este ficou mais conhecido como um viajante muito imaginativo, 

constantemente se encontram exageros nas suas descrições. Por certo, procurava 

passar para o europeu um mundo “extraordinário”. Nunca antes visto, e por representar 

como não era, mais como sua imaginação fantasiava ser. Assim este é descrito por 

Jean Marcel Carvalho França: malgrado a fama de ser um pouco ingênuo e demasiado 

“imaginativo”813. Por ter, quem sabe, carregado o peso de sua ignorância, trazida do 

berço, instruído tardiamente, mas protegido de Henrique II. Mas, com tudo isso, 

devemos perceber a importância do seu escrito para o conhecimento do Novo Mundo, 

através das suas exagerações consistem descritos bastante relevantes. Considerando, 

que este território estava começando a ser “inventado”. 

 Como o outro mais arraigado nas narrativas da vida dos indígenas, seus 

costumes e rituais. Jean de Léry nos traz uma ideia mais harmoniosa do selvagem 

americano, nunca antes vista. E contrariando as indagações de Thévet, este aborda 

quase que totalmente as mesmas descrições, mas com maior poder representativo. 

Mostrando que assim como qualquer povo, os índios tinham seus costumes, mesmo 

que não concordasse com todos: 

 

“ Não abominemos, portanto, demasiado a crueldade dos 

selvagens antropófagos. Existem entre nós criaturas tão 

abomináveis, se não mais, e mais detestáveis do que aquelas 

                                                           
813 FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. A construção do Brasil na literatura de viagem dos séculos XVI, 
XVII e XVIII: antologia de textos (1591-1808). – Rio de Janeiro: José Olympio; São Paulo: Unesp, 
2012. p .107. 



 

 
798 

 

que só investem contra as nações inimigas de que têm vingança 

a tomar. Não é preciso ir à América, nem mesmo sair de nosso 

país, para ver coisas monstruosas”.814 

 

Vendo que este procurava através da razão perceber as singularidades 

desse povo e conduzir para que tais não fossem criaturas tão monstruosas como se 

passava no imaginário europeu, construído principalmente pelas crônicas de viagens.  

Nos dando maior argumentos sobre tais cronistas e podendo perceber que suas 

comparações são mais voltadas para os seus “exageros” narrados, assim como 

qualquer outro o faria. 

Pode-se compreender a importância de determinados contextos para a análise 

das crônicas de viagens, utilizadas para o embasamento dos pressupostos à 

constituírem determinada problemática analisada. Por um longo período de tempo, tais 

descrições foram as principais fontes para o conhecimento desse Novo Mundo. No qual, 

se tornaram os focos para a “invenção” de tudo que se encontrava na América dos 

séculos de colonização. Os desenhos, mapas, foram reproduzidos dando ênfases nas 

descrições dos viajantes e a priori, os franceses, construíram a partir da França 

Antártica, seus primeiros relatos através das representações reais, feitas pelo espelho 

da imaginação dos seus relatos textuais.   

                                                           
814 LÉRY, Jean de. Viajem à Terra do Brasil. Trad. e Notas: Sergio Milliet. – Belo Horizonte: Ed. 
Itatiaia. 2007. p.204. 
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Considerações finais  

As fontes desta pesquisa foram as crônicas dos viajantes franceses André 

Thévet – As Singularidades da França Antártica- este condiz sua narrativa sobre a 

perspectiva de enfatizar tais acontecimentos no Novo Mundo.  E de Jean de Léry - 

Viajem à Terra do Brasil- descrevendo os acontecidos em sua viagem e assim, 

demostrando para a Europa uma concepção dos povos que aqui se encontravam. 

Sendo as duas escritas e publicadas na segunda metade do século XVI. Estes 

descrevem as suas experiências vividas ao longo do percurso nas suas expedições nas 

terras no “ Novo Mundo”, arrolados sobre tais fontes a problemática de contrapor as 

ideias enfatizadas pelos mesmos, e os pontos referenciados em comum, podendo 

compreender como se deu a ênfase da primeira colonização francesa nas terras 

brasileiras.  

Para isto, nossa metodologia utilizada teve como referência as fontes narrativas 

dos cronistas reverenciados. Sendo tomada como objeto de pesquisa suas 

representações através do imaginário do Novo Mundo. É nesta época que começa a 

se ter maior valorização pela representação da fauna, flora e dos povos americanos, 

levadas para a Europa pelas crônicas dos viajantes. Ponto relevante para a escolha 

dos critérios utilizados pela escolha de tal caminho deve-se ao mesmo trajeto percorrido 

pelos pesquisadores da área. Havendo escolhido tais cronistas franceses, e não 

portugueses, por ter percebido que tais crônicas não são tão pesquisadas e 

problematizadas como as dos viajantes portugueses. Assim, entender, através dos 

objetos escolhidos, tais narrativas produzidas através do imaginário. Nos conduzindo 

para uma premissa sobre este “olhar” que vê, mas também que julga, que nomeia e 
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qualifica, onde relata e que filtra, compara e opina815 do viajante acerca das novas 

terras.  Estando como encalço do historiador algumas perspectivas relevantes, como 

problematização de diversos fatores para a construção de uma determinada realidade.  

Os escritos narrados pelos viajantes –sendo reais ou imaginários- são fontes 

deveras importante para quem pretende elaborar um trabalho que tem como objetivo 

principal a relevância dessas crônicas. Para poder entender o que foi descrito sobre o 

Novo Mundo através das mesmas. Pois, são as únicas maneiras que se tem de 

conhecer determinados vieses narrativos, mesmo que se possa entender a realidade 

fictícia como sendo apenas uma determinada “invenção” ou que ainda não se possa 

chegar a “provar” determinadas descrições bastantes longínquas do tempo a ser feito 

como problema principal. 

 Ainda assim, é inconfundível que possamos fazer cumprir o oficio do 

historiador, podendo perceber que tais factualidades desta intenção não se pode ao 

certo levantar supostas verdades, mas verossimilhanças sobre os fatos ocorridos, 

percebendo que a História não cabe a verdade absoluta de nada do que se narra, mas 

sempre se tenta narrar o que se pode ser verdade, ou verossímil816, conduzindo para 

que a produção discursiva das narrativas de viagens não possam perder suas 

peculiaridades quando estas forem questionadas. 

                                                           
815 MARQUES, Maria Lúcia Garcia. “A escrita de olhar primeiro: uma re-leitura do roteiro da primeira 
viagem de Vasco da Gama de Álvaro Velho e da carta do achamento do Brasil de Pêro Vaz de 
Caminha. ” In: O olhar do viajante-dos navegadores aos exploradores. Almeida, Centro de literaturas 
de expressão portuguesa da Universidade de Lisboa, L3.FCT, Coimbra. 2003. p.48. 
816 FERNANDES, Amanda Fernandes. JUNIOR, Carlos Oiti. Os Limites na Constituição da Narrativa 
Histórica: Uma análise da questão da “verdade” na historiografia contemporânea. 
-www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/conpeex/pibic/trabalhos/AMANDA-A.PDF. 
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DEFENDER, CATEQUIZAR E POVOAR: A CONQUISTA DA CAPITANIA DO 
RIO GRANDE NO REINADO DE D. FILIPE III 
 

Elenize Trindade Pereira817 
 

A união das monarquias ibéricas (1580-1640) resultou na constituição de um 

vasto império no ultramar com diferentes territórios e dinâmicas de colonização. O 

objetivo deste trabalho é analisar o processo de conquista da capitania do Rio Grande 

no final do século XVII e início do século XVII durante o reinado de D. Filipe III (1598-

1621). Trata-se de análise sobre como monarca espanhol interveio no processo de 

expansão da fronteira norte do Estado do Brasil que resultou logo no início do seu 

reinado a conquista da capitania do Rio Grande. 

Os elementos que dão historicidade ao processo de conquista da capitania   

remontam à doação da antiga capitania hereditária em 1535,  pelo então rei D. João III 

ao feitor da Casa da Mina e da Índia e historiador dos feitos portugueses no Oriente, 

João de Barros e á Aires da Cunha, fidalgo com larga experiência em expedições 

marítimas818. Os dois receberam um quinhão de terra de 100 léguas (50 léguas para 

cada um) ao longo da costa da América portuguesa, começando na Baía da Traição, 

limite norte da donataria de Itamaracá, até a Angra dos Negros, Enseada de Mucuripe 

no atual Ceará819.  Feita a doação, os donatários organizaram no mesmo ano uma 

                                                           

817 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte sob orientação da professora Carmen Alveal.  
818 LYRA, Augusto Tavares de. História do Rio Grande do Norte. 3.ed.-Natal, RN: EDUFRN – Editora 
da UFRN, 2008. p.25.  
819 Tarcísio Medeiros publicou a carta de doação que beneficiou João de Barros e Aires da Cunha, 
encontra-se nos Documentos da Chancelaria de D. João III – Livro 73, fls. 27-28. MEDEIROS, Tarcísio. 
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expedição junto com o donatário das terras subsequentes, o Maranhão, o tesoureiro 

mor do reino, Fernando Álvares de Andrade820. A primeira expedição chefiada por Aires 

da Cunha acompanhado pelos dois filhos de João de Barros, João e Jerônimo de 

Barros, contava com a frota de dez navios em que vinham novecentos homens821. Estes 

números chamaram a atenção do embaixador espanhol em Lisboa, Luís Sarmiento, o 

mesmo alertou ao rei de Espanha, Carlos V,  sobre a possibilidade desta expedição ter 

ido em busca de prata e ouro atingindo o Peru, fato confirmado pela “Carta de mercê 

e doação das minas de ouro e prata que Fernando Álvares de Andrade, Aires da Cunha 

e João de Barros venham a descobrir nas suas capitanias do Brasil”. As notícias sobre 

as riquezas do novo mundo que chegavam na Europa por meio das crônicas dos 

viajantes criaram toda uma expectativa entorno do “El Dourado”, assim as tentativas de 

chegar ao Peru por outras rotas foram amplamente incentivadas pelo monarca 

português. 

No entanto, devido às condições dos ventos encontradas próximo ao Cabo de 

São Roque, os navios da primeira expedição de conquista do Rio Grande foram parar 

no Maranhão822. Em 1556, os filhos de João de Barros, tentaram mais uma vez chegar 

á donataria do pai sem sucesso. Em 1561, o rei D. Sebastião I emitiu um alvará 

                                                           

Proto História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Presença edições; Natal: Fundação José Augusto, 
1985. p. 192-193, 227-228.    
820 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil 1500-1627. 6. ed. São Paulo: Melhoramentos; 
Brasília: INL, 1975.p. 127.  
821 Lavrada no Livro nº 21,fls. 73,da Chancelaria de D. João III, ANTT .MEDEIROS, Tarcísio. Proto 
História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Presença edições; Natal: Fundação José Augusto, 
1985. p.196. 
822Neste desvio o navio que vinha Aires da Cunha bateu em uns rochedos e naufragou.  POMBO, 
Rocha. História do Estado Rio Grande do Norte. Edição comemorativa do centenário da Independência 
do Brasil (1822-1922). Rio de Janeiro: Editores Annuário do Brasil, 1922. p. 19. 
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proibindo a ida de qualquer pessoa à capitania destinada a João de Barros tendo em 

vista a presença constante de navios estrangeiros, principalmente franceses, que 

aportavam na costa para comercializar com os indígenas823 

Anos após o falecimento de João de Barros em 1570, seus filhos requereram 

junto ao rei Filipe II (1556-1598) tenças pelos serviços prestados por sua família com 

altos investimentos do pai na tentativa de colonizar a capitania que recebeu. As tenças 

foram pagas e neste período houve a reversão da capitania para o domínio real, sob a 

denominação de Capitania do Rio Grande824. Foi então no momento da união dinástica 

que o território que compreendia a capitania do Rio Grande passou fazer parte 

diretamente dos interesses da Coroa. 

 É importante compreender o tipo de relação que Portugal manteve com a 

Espanha e as conquistas ultramarinas no contexto da união das Coroas. Esta união 

resultou de uma crise sucessória que se estabeleceu com o desaparecimento de D. 

Sebastião I (1557-1578) ao não deixar herdeiros para assumir o trono825. De acordo 

com Joaquim Veríssimo Serrão a monarquia dualista reconhecia a existência de duas 

Coroas comandadas por um mesmo soberano e esta configuração tinha implicações 

práticas como a manutenção, em certa medida, da autonomia de Portugal como se 

                                                           

823  CASCUDO, Luís da Câmara.  História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Cultura, Serviço de Documentação, 1955. p. 15. p. 18 e 19. 
824 Ibidem, p. 20.  
825  D. Sebastião I desapareceu na Batalha de Alcácer-Quibir em 1578 no Marrocos. Atendendo à 
proximidade de parentesco, coube ao cardeal D. Henrique assumir o trono de Portugal, onde ficou até 
sua morte em 1580. Posteriormente, uma junta governativa composta por cinco cardeais encarregou-se 
do trono, no entanto Filipe I assumiu o trono português após uma série de negociações e batalhas. 
MATTOSO, José. História de Portugal: no alvorecer da modernidade (1480-1620).Terceiro volume. 
Lisboa: Editorial Estampa, 1997.  
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pode constatar a partir do Acordo de Tomar de 1581, firmado entre as duas monarquias. 

Este acordo assegurava entre outras questões a manutenção dos usos, costumes, 

privilégios e a língua em documentos oficiais826.  

No que diz respeito ás questões institucionais, Antonio Manuel Hespanha atentou 

para o fato de a monarquia espanhola ter articulado uma rede de instituições com 

relativo grau de autonomia em Portugal. No entanto, estas instituições deveriam 

remeter-se a Madrid, formando uma estrutura corporativa que o autor denominou de 

polissinonal827. John Elliot por sua vez, classifica a monarquia espanhola como 

“monarquia compósita”, composta por diferentes reinos e domínios ultramarinos 

adquiridos por conquista ou por herança da União Ibérica828. Elliot explica ainda que 

esta composição era marcada pela ausência do rei, pois o mesmo não teria condições 

de se fazer presente em todo o império ibérico que no início do século XVII constituía-

se como o maior de todos. Assim fez se necessário a criação de instituições que 

mantivessem a lealdade administrativa e política dos domínios. Um desses níveis era 

a estrutura polissinodal com suas juntas, tribunais e conselhos.  

                                                           

826 SERRÃO, Joaquim Veríssimo. O tempo dos Filipes em Portugal e no Brasil (1580-1668). Lisboa: 
Edições Colibri, 19. 94 
827 Conselhos como o Desembargo do Paço, Conselho Ultramarino, de Guerra, da Fazenda e de Estado, 
Mesa da Consciência e Ordens possuíam auto regulação, mas suas decisões eram remetidas á Madrid 
para que houvesse uma decisão final. HESPANHA, A. “A constituição do Império português: revisão de 
alguns enviesamentos correntes”. In: BICALHO, Maria Fernanda; FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de 
Fátima (orgs.). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio 
de Janeiros: Civilização Brasileira, 2001.  
828 ELLIOT, John H. Una Europa de monarquias compuestas. In: España em Europa. València: 
Universitat de Valéncia, 2003. Apud COSENTINO, Francisco Carlos. Governo geral do Estado do Brasil 
e Vice Reinado da Nova Espanha: comparação de poderes e influências castelhanas no império 
português. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho de 2011. p. 1.  
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Esta compreensão permite entender o modelo de relação que se estabeleceu 

entre Portugal e suas conquistas ultramarinas durante o período da união das Coroas.  

Nesse sentido, as instituições responsáveis pelas colônias portuguesas do além mar 

atuaram de acordo com interesses do monarca espanhol e esta dinâmica teve 

resultados práticos no modo como foi operado o processo de colonização na América 

portuguesa a partir do governos dos Filipes. Guida Marques salienta esta questão ao 

explicar a situação do Estado do Brasil na União Ibérica que foi marcado pelo 

desenvolvimento da economia açucareira, extensão da burocracia civil e militar como 

tentativa da Coroa de ampliar sua autoridade sobre o território e a expressiva expansão 

territorial829.  

A conquista da capitania do Rio Grande estava inserida no contexto de expansão 

territorial impulsionado pela constante ameaça estrangeira. Neste período, a presença 

dos franceses era cada vez mais constante na capitania. O cronista português e senhor 

de engenho na Bahia, Gabriel Soares de Sousa, esteve junto á corte dos Filipes em 

Madrid onde buscou autorização e apoio para explorar as minas  que supostamente 

seu irmão encontrado no sertão do Rio Francisco e falecido em busca de riquezas. Em 

troca do apoio concedido, o cronista português atendeu ao pedido do diplomata 

português e aliado dos Filipes, D. Cristóvão de Moura, e elaborou um grande relato 

sobre as características das capitanias do Estado do Brasil, conhecido como “Tratado 

                                                           

829 MARQUES, Guida. L' Invention du Bresil entre deux monarchies: Gouvernement et pratiques 
politiques de l'Amérique portugaise dans l'union ibérique (1580-1640). Tese (Doutorado em História). 
522 p.  Ecole des Hautes Etudes em Sciences Sociales, 2009. 
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Descritivo do Brasil em 1587”830. Tal fato demonstra o interesse crescente da Coroa 

espanhola em conhecer as particularidades da América portuguesa.  

No que diz respeito á capitania do Rio Grande, Soares de Sousa afirmou que  os 

franceses ocupavam uma longa faixa do litoral da Capitania do Rio Grande que 

começava na Enseada de Itapitanga (Pititinga); seguia ao sul para o Rio Pequeno, 

depois denominado Ceará-Mirim, onde iam resgatar o pau brasil com os indígenas; 

continuava no Rio Potengi ou Rio Grande, também ponto de carregamento; mais ao sul 

no Porto de Búzios na foz do Rio Pirangi;  ainda ao sul na Enseada de Tabatinga entre 

os Porto dos Búzios e Itacoatiara (Ponta da Pipa) e por fim ancoravam na Enseada de 

Aratipicaba (Baía Formosa)831, localidades respectivamente representadas no mapa 

abaixo: 

Mapa 1: Portos ocupados pelos franceses na Capitania do Rio Grande segundo 

Gabriel Soares de Souza (1587) 

  

                                                           

830 SOUSA, Gabriel Soares de. 1540?-1591. Tratado Descritivo do Brasil em 1587. 1. ed. Belo 
Horizonte: Editora Itatiaia Ltda., 2001. v. 221. (Coleção Reconquista do Brasil, 02). 
831 Ibidem. p. 50-51.  
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 Fonte: Mapa elaborado pela autora com base nas informações contidas no relato do cronista 
Gabriel Soares de Souza em Tratado Descritivo do Brasil em 1587.  

 

A partir deste mapa é possível ter uma ideia da atuação abrangente dos franceses na 

costa da capitania e o perigo que isso representava para o império português sob o 

comando da monarquia espanhola. Ter os franceses plenamente estabelecidos na costa 

era um forte questionamento sobre a posse real portuguesa e no caso do Rio Grande 

havia o conhecimento de que os mesmos mantinham forte comércio com os indígenas. 

Tarcísio Medeiros, cita o mapa de Jacques de Vau De Claye (Dieppe, 1579) como 

exemplo, onde está inscrito o Rio Grande e os locais de tabas dos indígenas amigos 

dos franceses com quem mantinham troca de mercadorias e viviam já em 

miscigenação832.   

Desta forma, a aliança estabelecida entre Potiguaras e franceses representava 

uma ameaça ao estabelecimento dos colonos nas áreas próximas. A instabilidade era 

presente na Capitania Real da Paraíba e até mesmo nas Capitanias de Pernambuco e 

Itamaracá, pois com a chegada dos colonos que vinham de Portugal aumentava a 

necessidade de conseguir mais terras, motivo para combates diretos entre os dois 

lados833. 

O paradoxo do período filipino envolvendo as colônias do império português reside 

justamente no amplo questionamento das posses e os ataques sofridos pelas mesmas; 

e por outro lado a garantia da posse efetiva destes territórios, de uma parte importante 

                                                           

832 MEDEIROS, Tarcísio. Op.cit.  p. 191. 
833 LOPES, Fátima Martins. Índios, colonos e missionários na colonização da Capitania do Rio 
Grande. Edição especial para o acervo virtual Oswaldo Lamartine de Faria, 1997. p. 74-77.  
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do Estado do Brasil. Nesse sentido, é preciso destacar as lutas pela conquista do que 

veio a se tornar a Paraíba por volta de 1585, processo incentivado em grande medida 

pelos interesses de proteção e de expansão da sociedade colonial em formação nas 

capitanias de Pernambuco e Itamaracá834. Os interesses da “nobreza da terra” de 

Pernambuco giravam em torno da proteção das terras que abrigavam seus engenhos 

contra os ataques dos indígenas e da consequente necessidade de expansão territorial 

para o estabelecimento de novos engenhos e organização de novos núcleos 

populacionais. Estes eram os fatores que garantiriam a posse daquelas terras e a 

expansão efetiva do domínio português. Assim, a Coroa mobilizou esforços para 

expulsar os Potiguaras e Tabajaras que não concordassem com o acordo de paz e 

seus aliados franceses. Os Tabajaras aceitaram o acordo de paz em 1585, os 

Potiguaras reconheceram a derrota militar apenas em 1599835. 

Até 1599 os conflitos entre colonos e Potiguaras junto com seus aliados 

franceses eram constantes da região entre a Paraíba e o Rio Grande, com isso as 

investidas para avançar mais para o norte receberam o incentivo do rei Filipe II. Por 

Carta Régia de 9 de novembro de 1596, o rei dispôs o que fosse necessário de sua 

Fazenda Real para a conquista do Rio Grande e ordenou a D. Francisco de Sousa, 

Governador Geral do Estado do Brasil, que enviasse o capitão mor de Pernambuco, 

Manuel Mascarenhas Homem, como capitão da expedição, o mesmo deveria também 

construir um forte e estabelecer povoação na capitania 836. O capitão contou com o 

                                                           

834 Processo de conquista explicado no estudo de GONÇALVES, Regina Célia. Guerras e açúcares: 
política e economia na Capitania da Parayba, 1585-1630. Bauru, SP: Edusc, 2007. (Coleção História).  
835 Ibidem, p, 85.  
836 MEDEIROS FILHO, Olavo de. Gênese Natalense. Natal: Sebo Vermelho Edições, 2002. p. 8. 
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apoio militar de Feliciano Coelho, capitão mor da Paraíba, seguindo a ordem expedida 

pelo rei na carta de 15 de março de 1597837.  

Nesse ínterim, é importante pensar o lugar que o Rio Grande ocupava na 

dinâmica da colonização para a Coroa Habsburga. A ligação entre a costa leste do 

Estado do Brasil e a região Amazônica passou a fazer parte dos planos expansionistas 

de Filipe II (1556-1598), o então domínio comercial dos franceses na costa não foi 

mais tolerado e a resistência indígena foi duramente aplacada. 

Sobre as despesas com a guerra de conquista existem alguns dados na 

documentação presente no Arquivo Histórico Ultramarino referentes à Pernambuco no 

período de 2 de novembro de 1597 a 9 de junho de 1598. São 14 documentos que 

tratam do pagamento que deveria ser efetuado pelo feitor e almoxarife da Fazenda 

Real, Mateus de Freitas de Azevedo, aos fornecedores dos mais diversos itens para a 

jornada de conquista do Rio Grande como se pode verificar no quadro abaixo:  

 

Quadro 1: Fornecedores e itens para a jornada do Rio Grande (1597-1598) 

Fornecedores Itens 

Brás Pires Farinha da terra 

Corneles Rix Armas e munições  

Manoel Carvalho Armas 

Thomás Paz (vereador) Mantimentos 

                                                           

837Ibidem, p. 8.  
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Afonso Gonçalves (ferreiro) Ferramentas 

Belchior Rosa Gado 

João da Paz Mantimentos 

Francisco Tomás  Materiais 

Gaspar Fernandes  Utensílios 

Pero Lopes Camelo Apetrechos  

Francisco Dias Produtos 

Manoel Gonçalves Vinho 

 Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino838 

 

Devido ao estado deteriorado da documentação, não foi possível verificar as 

quantidades e os valores envolvidos nestes pagamentos. Mas, informações acima  

permitem conjecturar a movimentação comercial gerada em torno da conquista que 

beneficiava os comerciantes luso pernambucanos. Ainda sobre as despesas com a 

expedição, o capitão mor Manuel Mascarenhas Homem retirou 8.992$833 réis  do cofre 

dos defuntos e ausentes da capitania de Pernambuco, verba destinada a transmissão 

                                                           
838 Documentos: AHU_ACL_CU_015, Cx. 1, D.6; AHU_ACL_CU_015, Cx. 1, D.7; AHU_ACL_CU_015, 
Cx. 1, D.8; AHU_ACL_CU_015, Cx. 1, D.9; AHU_CU_015, Cx. 1, D. 10; AHU_CU_015, Cx. 1, D. 11. 
; AHU_CU_015, Cx. 1, D. 12; AHU_CU_015, Cx. 1, D. 13; AHU_CU_015, Cx. 1, D. 14; 
AHU_CU_015, Cx. 1, D. 16; AHU_CU_015, Cx. 1, D. 17; AHU_CU_015, Cx. 1, D. 19 e 
AHU_CU_015, Cx. 1, D. 20. 
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de bens e heranças das pessoas quem haviam falecido sem herdeiros, posteriormente 

o capitão foi obrigado a restituir judicialmente o valor839.  

O sargento mor Diogo de Campos Moreno relatou na sua “Jornada do Maranhão” 

os recursos obtidos para a conquista do Rio Grande, menciona o uso do dinheiro do 

cofre dos defuntos e ausentes; um cruzado840 de tributo sobre cada caixa de açúcar 

que se carregava no porto; os direitos dos escravos de Angola; os restos dos dízimos 

e 12 mil cruzados em dinheiro da nau da Índia além dos investimentos privados841.  

Percebe-se que os investimentos para a conquista do Rio Grande foram vultuosos para 

a época e representavam a necessidade urgente de ocupar em definitivo a fronteira 

aberta ao norte; expandir as doações de terra e o cultivo da mesma bem 

consequentemente aumentando a circuito comercial e afastar o perigo das ocupações 

estrangeiras.  

As tropas da expedição de conquista partiram de Pernambuco e Paraíba por via 

terrestre e marítima. Segundo a narrativa de Frei Vicente do Salvador, uma das maiores 

dificuldades encontradas pelas tropas no caminho foi o “mal de bexigas”, a varíola, que 

matou centenas de indígenas e motivou a recuada das tropas lideradas por Feliciano 

Coelho de volta para a Paraíba842.  

Junto com a armada responsável pela conquista da capitania em 1597, vieram 

os jesuítas Francisco de Lemos, Gaspar de Samperes e o intérprete franciscano 

                                                           

839 CASCUDO, Luís da Câmara. Op.cit. p. 22. 
840 De acordo com o Robert Simonsen, um cruzado equivalia a 400 réis. SIMONSEN. Robert C. 
História Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional.1969. p. 70 
841 MEDEIROS, Olavo de. Gênese Natalense. Natal: Sebo Vermelho Edições, 2002. p. 8  
842 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil 1500-1627. 6. ed. São Paulo: Melhoramentos; 
Brasília: INL, 1975.p. 127. 
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Bernardino das Neves e o frei João de São Miguel843. Na carta do Provincial Pero 

Rodrigues ao padre General Claudio Aquaviva (1581-1615) de dezembro de 1599844, 

há uma descrição da guerra de conquista da capitania do Rio Grande com base nos 

relatos dos dois jesuítas que fizeram parte da expedição, os mesmos mencionados por 

Frei Vicente do Salvador. O Padre General vivia em Roma distante das colônias, mas 

ciente do que se passava nas missões da América portuguesa pelo próprio caráter das 

missivas com narrações detalhadas sobre as colônias, os desafios encontrados e os 

avanços conquistados no projeto catequético. 

 Pero Rodrigues era a autoridade jesuíta que naquele momento respondia ao 

superior em Roma sobre a situação das capitanias, residia no Colégio da Bahia. No 

caso em estudo, as informações são fornecidas pelo Superior Padre Francisco de 

Lemos e seu companheiro Gaspar de Samperes porque estavam no “chão” da guerra. 

Consta na missiva que estes religiosos trabalharam de dia e de noite pregando e 

administrando os sacramentos, pois não havia outros clérigos que o fizessem.  Além 

de ter consolado os envolvidos no conflito na hora morte, cuidaram dos enfermos e 

tentaram aproximação com os índios oferecendo acordos de paz e desestimulando o 

consumo e carne de humana.  

Segundo o padre Pero Rodrigues, Francisco de Lemos subia constantemente 

pelo rio Potengi para encontrar os índios hostis na tentativa de trazê-los para dialogar 

                                                           

843 Ibidem, p. 267. 
844 “Carta do Provincial Pero Rodrigues ao Padre General Aquaviva. Bahia, 15 de dezembro de 
1599.” In: HCJB, I, V. 183-185.  As cartas dos primeiros jesuítas que vieram ao Rio Grande foram 
inicialmente analisadas no por PORTO, Maria Emília M. Jesuítas na Capitania do Rio Grande, séculos 
XVI e XVIII: Arcaicos e Modernos. Tese (Doutorado em História), Universidad de Salamanca, 2000.  
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com o capitão mor. Gaspar de Samperes era conhecedor de ofícios especializados 

como engenharia militar, foi designado pelo capitão da expedição e capitão mor de 

Pernambuco, Manuel Mascarenhas Homem, a desenhar o traçado do forte que foi 

construído em 1597 e ficou pronto em 6 de janeiro de 1598, no dia de Reis, sendo por 

isso chamado de Fortaleza dos Reis Magos845. Este foi primeiro marco oficial do 

estabelecimento dos colonos na capitania.  

Afastado o perigo estrangeiro, os primeiros jesuítas da capitania agenciaram o 

acordo de paz. Para tanto havia chegado na capitania mais um jesuíta mencionado na 

carta de Pero Rodrigues, padre Francisco Pinto. Este foi responsável por guiar o líder 

indígena Pau Seco até a cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves para selar 

com outros líderes e com os capitães mor o acordo de paz846.  Os marcos materiais 

desse acordo eram representados pelas cruzes que foram erguidas ao sul do forte pelo 

padre Francisco Pinto, delimitando um espaço que a partir do acordo era considerado 

cristão. 

O poder local era exercido pelo de capitão-mor, provisoriamente assumido por 

Mascarenhas Homem que também era capitão-mor de Pernambuco. No entanto em 

1600, João Rodrigues Collaço exerceu a função de capitão-mor do Rio Grande 

atendendo à ordem do Governador-Geral Dom Francisco de Souza, até 1603847. 

                                                           

845 GALVÃO, Hélio. História da Fortaleza do Rio Grande. Rio de Janeiro: MEC: Conselho Federal e 
Cultura, 1979. 
846 “Carta do Provincial Pero Rodrigues ao Padre General Aquaviva. Bahia, 15 de dezembro de 
1599.” In: HCJB, V, 183-185.  
847 MEDEIROS FILHO, Olavo de. Terra Natalense. Natal: Fundação José Augusto, 1991. p. 13. 
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Jerônimo de Albuquerque pleiteou ao rei D. Filipe III o cargo de capitão-mor, 

conseguindo em 1603 a nomeação848.  

O reinado de D. Filipe III foi marcado por mudanças na política ultramarina cujo 

o objetivo era de aumentar o domínio efetivo sobre as conquistas. Um dessas mudanças 

foi a criação do Conselho das Índias em 1604. Era a partir deste órgão que todas as 

questões relativas ao ultramar eram resolvidas849.  Uma dessas questões diz respeito 

a uma denúncia sobre as doações de sesmarias que foram feitas na capitania do Rio 

Grande. Tal denúncia resultou na elaboração do Auto de Repartição das Terras do Rio 

Grande de 1614850.  

O Auto de Repartição consiste no levantamento das 186 sesmarias doadas na 

capitania do Rio Grande de1600 a 1614 por ordem do rei Felipe III por meio da provisão 

real de 12 de setembro de 1612851. A denúncia que chegou ao Conselho da Índia 

informava que alguns moradores da capitania supostamente não estavam cumprindo 

com o dever de cultivar a terra recebida por doação, resultando assim em  prejuízos 

para a Fazenda Real tendo em vista o pagamento do dízimo sobre a terra. Ademais, o 

rei considerou exorbitante a quantidade de terras doadas pelo capitão mor Jerônimo de 

Albuquerque (1603-1610) aos seus filhos Matias e Antônio de Albuquerque, que 

                                                           

848 Notas explicativas do Auto de Repartição do Rio Grande. Revista do IHGRN, v.7, n.1 e 2, p. 86-
89, 1909. 
849  LUZ, Francisco Mendes da. O Conselho da Índia: contributo ao estudo da administração e 
comércio do Ultramar Português nos princípios do século XVII. Lisboa: Editorial Estampa, 1989. 
850 Notas explicativas do Auto de Repartição do Rio Grande. Revista do IHGRN, v.7, n.1 e 2, p. 86-
89, 1909 
851 Provisão de Sua Magestade pello Conselho das Yndias sobre a repartição das terras do Ryo 
Grande. Revista do IHGRN, v.7, n. 1 e 2,p. 5-131, 1909 
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segundo a denúncia, não cumpriram com a obrigação de cultivar as terras. Desse modo, 

o rei ordenou a divisão das terras destes sesmeiros pela metade estas terras e que a 

outra metade fosse repartida entre pessoas que pudessem cumprir com a obrigação de 

cultivá-las. Ainda sobre as reclamações do r 

D. Filipe III, o mesmo tomou conhecimento de que os religiosos da Companhia 

de Jesus receberam dez léguas de terra, nas quais somente fizeram dois currais de 

gado. Cabe salientar que a regulamentação jurídica baseada no Código Filipino, Título 

XI, permitia que religiosos possuíssem bens de raiz e fossem isentos do pagamento de 

tributos. No entanto, esta isenção era permitida somente para bens de raiz que 

garantissem apenas o sustento dos religiosos852. A quantidade de terras  

que a Companhia de Jesus recebeu no Rio Grande extrapolava o sustento deles, 10 

léguas de terra para manter dois currais de gado sem o pagamento de tributos 

representava um prejuízo considerável para a Fazenda Real. Os padres ainda 

receberam mais quatro doações neste período. Assim, o D. Filipe III ordenou a redução 

das terras dos padres da Companhia e de todos aqueles que tivessem quantidade 

exorbitante de terras e não as tiverem cultivado devidamente. 

A polêmica sobre as terras doadas por Jerônimo de Albuquerque aos seus filhos 

Antônio de Albuquerque e Mathias de Albuquerque diz respeito à extensão das terras, 

que, segundo consta no Auto de Repartição, era de 5.000 braças em quadra, na várzea 

do Cunhaú e também ao fato de a mesma não ter sido cultivada, segundo a denúncia.  

                                                           

852 CÓDIGO Filipino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal. Livro II, Título XI, p. 430-1 
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De acordo com os dados do Auto, a extensão média das terras doadas estava 

em torno de 600 até 3.000 braças de terra (1 légua). O que chamou a atenção do rei, 

contudo, não foi exatamente a extensão da terra já que não havia previsão legal para 

isso, mas o fato de uma imensa extensão de terra não ter sido supostamente cultivada. 

O caso da querela sobre doação de sesmarias na capitania do Rio Grande evidencia  

a tentativa da Coroa de controlar de formar mais eficiente o território recém conquistado, 

consolidando a ocupação do Rio Grande que era estratégica para a conquista das 

capitanias vizinhas como Ceará e Maranhão. Questão que precisa ser aprofundada no 

sentido de contribuir para uma visão mais ampla sobre o processo de conquista 

empreendido nas capitanias do norte do Estado do Brasil no reinado de D. Filipe III. 

 

REFERÊNCIAS 

BICALHO, Maria Fernanda; FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O 

Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio 

de Janeiros: Civilização Brasileira, 2001. 

CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: 

Ministério da Educação e Cultura, Serviço de Documentação, 1955.   

_____________________. Paróquias do Rio Grande do Norte. Mossoró: Fundação 

Vingt-un Rosado, 1992. 

GALVÃO, Hélio. História da Fortaleza do Rio Grande. Rio de Janeiro: MEC: Conselho 

Federal e Cultura, 1979. 



 

 
821 

 

LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livro V. cap. V. 

São Paulo: Edições Loyola, 2004.  

LOPES, Fátima Martins. Índios, colonos e missionários na colonização da Capitania do 

Rio Grande. Edição especial para o acervo virtual Oswaldo Lamartine de Faria, 1997. 

LUZ, Francisco Mendes da. O Conselho da Índia: contributo ao estudo da administração 

e comércio do Ultramar Português nos princípios do século XVII. Lisboa: Editorial 

Estampa, 1989. 

 

MARQUES, Guida. L' Invention du Bresil entre deux monarchies: Gouvernement et 

pratiques politiques de l'Amérique portugaise dans l'union ibérique (1580-1640). Tese 

(Doutorado em História). 522 p.  Ecole des Hautes Etudes em Sciences Sociales,2009.  

MATTOSO, José. História de Portugal: no alvorecer da modernidade (1480-

1620).Terceiro volume. Lisboa: Editorial Estampa, 1997. 

MEDEIROS, Tarcísio. Proto História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Presença 

edições; Natal: Fundação José Augusto, 1985. 

MEDEIROS FILHO, Olavo de. Terra Natalense. Natal: Fundação José Augusto, 199  

  _______________________. Gênese Natalense. Natal: Sebo Vermelho Edições, 

2002.   

POMBO, Rocha. História do Estado do Rio Grande do Norte. Edição comemorativa do 

centenário da Independência do Brasil (1822-1922). Rio de Janeiro: Editores Annuário 

do Brasil, 1922. 



 

 
822 

 

SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil 1500-1627. 6. ed. São Paulo: 

Melhoramentos; Brasília: INL, 1975. 

SERRÃO, Joaquim Veríssimo. O tempo dos Filipes em Portugal e no Brasil (1580-

1668). Lisboa: Edições Colibri, 19. 94 

TAVARES DE LIRA, Augusto. História do Rio Grande do Norte. Brasília, Natal: 

Fundação José Augusto, 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
823 

 

OS DEGREDADOS DO BRASIL: A CAPITANIA DO RIO GRANDE COMO 
DESTINO  
 

Carina Gabriela Damasceno Peixoto 

  

A visão cristalizada de uma sociedade moralmente desvirtuada por causa dos 

primeiros colonizadores vem sendo modificada ao longo dos anos por meio de análises 

e estudos históricos, os quais apontam que os primeiros povoadores da nova colônia 

portuguesa – hoje Brasil – não eram, necessariamente, assassinos brutais ou grandes 

ladrões, mas podiam ter cometido pequenos delitos (considerados irrisórios nos dias 

atuais) ou crimes religiosos.  

Examinando o contexto histórico da época, percebe-se que o cristianismo estava 

fortemente intrínseco no cotidiano português. Qualquer delito que provocasse desordem 

social como, por exemplo, pequenos furtos, ou ferisse a religião católica (blasfêmia, 

bruxaria, visões, heresias)853 eram passíveis de punição. Além desses, os crimes de 

traição e homicídio recebiam penas mais duras854.   

Para os primeiros casos, “os mais leves”, os condenados eram enviados para 

cumprir pena de degredo em galés855, mandados para outras regiões internas do reino 

luso, ou obrigados a trabalhos forçados. Já para o segundo caso, os considerados 

                                                           
853 SOUZA, Laura de Mello. Inferno atlântico: demonologia e colonização séculos XVI-XVIII. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
854 PIERONI, Geraldo. Excluídos do reino: a Inquisição portuguesa e o degredo para o Brasil Colônia. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. 
855 Embarcação antiga movia a velas e remos 
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culpados passavam a viver em coutos856. Estes espaços adquiriram os objetivos de 

povoar e defender as fronteiras.  A configuração punitiva dos atos considerados crimes 

pela sociedade modificou-se com a tomada de Ceuta, em 1415, dando início ao 

degredo colonial857.  

A exclusão de pessoas de seus locais de origem já era praticada pelas antigas 

sociedades. O exílio, para os gregos e romanos, realizava-se sob diferentes formas: 

1) banimento perpétuo – implicava na desonra e confisco de bens; 2) no caso de 

assassinato, os homicidas se autocondenavam ao exílio para evitarem o castigo – nunca 

mais poderiam voltar para sua terra; 3) o ostracismo significava uma mudança provisória 

do condenado, durando até 10 anos, sendo um afastamento político858.   

Mas há uma diferença entre os antigos e os portugueses do período moderno. 

Todos os meios citados são semelhantes ao degredo, mas, este não levava em 

consideração apenas a expulsão do infrator, isto é, a pena de degredo   

 
“inscreve-se dentro de uma política de transplante populacional 
extremamente dinâmica, que se pautou em um conceito racional de 
aproveitamento de condenados como mão-de- obra móvel colocada 
a serviço do Estado, sob as mais variadas formas”859. 

                                                           
856Estes eram locais situados nas fronteiras do território português, independentes das políticas 
monárquicas, ou seja, o rei não interferia tanto política como economicamente nessas regiões. Estes 
ambientes, antes serviam de moradia para eclesiásticos e nobres. Os criminosos, cujos assassinos são 
chamados de homizios, recorriam a esses locais para fugir das famílias de suas vítimas. PIERONI, 
Geraldo. Excluídos do reino: a Inquisição portuguesa e o degredo para o Brasil Colônia. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. 
857 TOMA, Maristela. O Degredo no Contexto do Império Português. Anais do XVII Encontro Regional 
de História – O lugar da História. ANPUH/SP- UNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004.  
858 PIERONI, Geraldo. Excluídos do reino: a Inquisição portuguesa e o degredo para o Brasil Colônia. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. 
859 TOMA, Maristela. A pena de degredo e a construção do império colonial português. MÉTIS: história 
& cultura – v. 5, n. 10, p. 61-76, jul./dez. 2006 
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Em Portugal, ambas as formas de degredo continuaram em vigor nos anos 

seguintes. Contudo, a expansão marítima e a corrida mercantilista forçaram diversos 

países europeus a se aventurarem em alto mar, cada vez mais longe, em busca de 

áreas que lhes fornecessem riquezas.  Ao chegarem ao território “descoberto”, os 

portugueses, a princípio, não encontraram muitos bens que enriquecessem o reino; 

encontraram apenas um ambiente “hostil” – devido aos indígenas, considerados 

bárbaros por seu modo de vida – mas com muitas belezas naturais, como descreve 

Caminha em sua carta descritiva sobre a paisagem do território, endereçada ao rei em 

1500860 

Antes de a primeira expedição retomar sua viagem às Índias, foram deixados 

dois degredados na região, com o objetivo de aprenderem a língua e os costumes dos 

habitantes, para mais tarde, serem usados como elo entre os lusos e os indígenas em 

futuras expedições861.  

Os condenados, muito mais do que cumpridores de pena por seus crimes, 

passaram a ser usados como elementos de povoação do novo território. Neste quesito, 

Portugal também foi pioneiro; o processo de envio de degredados para as colônias 

generalizou-se nos países ultramarinos, como por exemplo, a Inglaterra, e 

                                                           
860 VAINFAS, Ronaldo. A tessitura dos sincretismos: mediadores e mesclas culturais. In: O Brasil 
colonial.  
861 Opcit. P. 362 
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posteriormente na Holanda com João Maurício de Nassau sugerindo às autoridades 

dos países baixos, no século XVII, que862:  

 
“abrisse, as prisões de Amsterdam e enviassem as galés ao Brasil 
holandês para que ‘revolvendo a terra com a enxada, corrijam a sua 
improbidade, lavem com o suor honesto a anterior infâmia e não se 
tornem molestos à República, mas úteis”863. 

  

 A principal instituição responsável pelo julgamento dos acusados era o Tribunal 

do Santo Ofício; esta condenava os que praticavam crimes contra a ordem religiosa: 

feitiçaria, bigamia, sodomia, heresia – principalmente judaísmo ou cristãos novo – assim 

como qualquer crime que perturbasse a ordem social. 

 A intensificação do uso do degredo surgiu em momento de novas descobertas 

territoriais. Segundo Tarcísio de Medeiros, muitos degredados teriam sido enviados para 

o Brasil devido à questão da densidade demográfica portuguesa. Portugal não dispunha 

de pessoas o suficiente para manter o seu domínio no novo território; portanto, escolheu 

utilizar as pessoas disponíveis para manter as colônias mais lucrativas do que explorar 

a terra recém-descoberta já que, prometendo ser rica, passou a ser conhecida como 

“terra dos papagaios e do pau tinta” e muito cara para ser explorada864.  

 Laura de Melo e Souza mostra a constante tentativa dos condenados ao degredo 

de se justificar para não serem mandados à colônia, principalmente, por meio da 

                                                           
862 SOUZA, Laura de Mello. Inferno atlântico: demonologia e colonização séculos XVI-XVIII. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
863 SOUZA, Laura de Mello. Opcit. 
864  MEDEIROS, Tarcísio. Proto História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Presença edições; 
Natal: Fundação José Augusto. 1985. 
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invenção de doenças, como a epilepsia865 e até faziam promessas de casamento, ou 

de viver com o primeiro marido (no caso dos bígamos)866. Os condenados ao degredo 

eram presos n´O Limoeiro de Lisboa, local onde esperavam o dia para embarcar nos 

navios que os levariam para a América portuguesa.  Durante o tempo de espera, estes 

podiam recorrer aos tribunais em busca da misericórdia ou perdão, ou pediam pela 

comutação de suas penas para o degredo em outras regiões da metrópole867.  

 Porém, não era um processo fácil de ganhar e, muitas vezes, as petições não 

eram atendidas. O degredo no Brasil tornou-se uma das penas mais severas. A 

primeira vista, o Brasil parecia-se com o paraíso por causa de suas belezas naturais868: 

“Esse inquestionável Éden era formado por uma terra rica e generosa, 
de vegetação luxuriante; era um ‘ jardim de delícias’, natureza fértil 
onde ‘leite e mel’ jorravam abundantemente”869. 

 
 

  

Contudo, a colônia, logo, ganhou o sentido de purgatório, cuja ideia começou a 

se firmar no século XVI, cristalizando-se na sociedade europeia com a publicação da 

obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. A nova colônia passou a ser vista como um 

lugar de: 

 

                                                           
865 SOUZA, Laura de Mello. Opcit. 
866 PIERONI, Geraldo. Excluídos do reino: a Inquisição portuguesa e o degredo para o Brasil Colônia. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. 
867Opcit. P. 83 
868Opicit P. 250 
869Opicit P. 250 



 

 
828 

 

“Uma vegetação difícil de ser dominada, ventos fortes, temporais, e 
sobretudo um ‘gentio’ bárbaro e animais estranhos e venenosos 
mudaram a visão sobre o Brasil [...]870. 

 

Por este motivo, os condenados esforçavam-se tanto em comutar sua pena, até 

mesmo quando já estavam no local de degredo. O purgatório, para os cristãos católicos 

é um processo de purificação das almas daqueles que morreram na “graça de Deus”, 

mas não são perfeitos, ou seja, não reconheceram o seu pecado. A crença era de que 

passar pelo purgatório purificava a alma, possibilitando uma nova chance de entrar no 

paraíso  

 
“O conceito de purificação estava, portanto, associado à penitencia 
necessária para a salvação eterna: o tempo de penitencia é tempo de 
lágrimas e não de regozijo. Esse era o ponto de vista que prevalecia 
entre os ministros do Santo Ofício. A prisão, a multa, o confisco de 
bens, a admoestação, a tortura, a execução e o exílio, todas essas 
formas de punição eram meios de expiação dos pecados cometidos. 
[...] o Purgatório representa, portanto, um tempo de provação que 
permite a purificação daqueles que cometeram uma falta. O banido, 
nesse contexto, purga sua pena no Brasil Purgatório que lhe oferece 
uma oportunidade de purificação em sua exclusão temporária, porta 
do Paraíso”871. 

 
 

 

Foi durante o reinado de D. Manuel que a América portuguesa foi descoberta, 

mas durante muitos anos a costa colonial ficou desprotegida, devido à falta de interesse 

da coroa por acreditar que a nova colônia não oferecia muitos recursos. Isto 

                                                           
870Opcit. P. 251 
871 PIERONI, Geraldo. Opcit. P. 254-255 
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proporcionou a “visita” de corsários e contrabandistas (principalmente franceses), os 

quais, segundo Tarcísio de Medeiros: 

 
“[...]souberam conquistar a amizade e confiança dos nativos, não 
apenas no comércio de troca, mas, na vida comum, pela miscigenação 
[...]” 872 

 

.  
Somente com a ameaça de perder o novo território, já no reinado de D. João 

III, este promoveu o povoamento efetivo da terra de Santa Cruz com a criação das 

capitanias hereditárias e, também, ordenou a mudança do degredo da ilha de São Tomé 

para o Brasil, oficializando assim o degredo para a nova colônia873. Este povoamento, 

de caráter emergencial, pode ter sido provocado pelo direito em vigor: o utis 

possidetis874. Em 1530, foi realizada a primeira expedição colonizadora sob o comando 

de Martim Afonso de Souza. 

O início da colonização foi um período turbulento. Os donatários passaram por 

diversas dificuldades, pois a manutenção das capitanias estava tornando-se 

insustentável devido aos conflitos com indígenas e seus aliados franceses. Alguns 

donatários associavam-se para explorar suas capitanias como, por exemplo, os 

                                                           
872MEDEIROS, Tarcísio. Proto História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Presença edições; 
Natal: Fundação José Augusto. 1985. 
873 PIERONI, Geraldo. Excluídos do reino: a Inquisição portuguesa e o degredo para o Brasil Colônia. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. P. 42 
874 Vindo do direito romano, afirma que aquele que aquele que possuir, de fato a terra, como, por 
exemplo povoá-la, é dono do território. 



 

 
830 

 

donatários da capitania do Rio grande (João de Barros e Ayres da Cunha) e o donatário 

da capitania do Maranhão (Fernão D’Alvares Andrade)875.  

 Entretanto, manter as terras continuava sendo dispendioso, pois, precisavam 

explorá–las e adquirir armamento, embarcações e convencer homens para continuar a 

missão. Assim, a coroa portuguesa emitiu um foral:  

 
“permitindo e ordenando o recrutamento de todo indivíduo que, 
andando foragido ou escondido por crimes cometidos, ou cumprido 
condenação nas enxovias do reino, desejasse embarcar nessas frotas 
destinadas às Capitanias do Brasil, teria condição de trabalho de 
homem livre com perdão de suas penas e participação nos lucros [...]” 
876. 

  
  
 Esta ordem tornou possível aos donatários a melhor exploração de seus 

territórios. Foi enviada para a capitania do Rio grande uma esquadra composta por dez 

embarcações, armada de guerra, degredados recrutados, 980 homens sendo 113 de 

cavalaria (os filhos de João de Barros participavam da tripulação). A esquadra partiu 

de Tejo em 1535, chegando na praia de Búzios após ancorar rapidamente em Olinda 

para abastecimento877. 

Em Búzios, Ayres da Cunha queria investigar seu lote, porém, foi atacado por 

potiguares e franceses forçando-o a mudar de lugar. Contudo, Ayres da Cunha 

                                                           
875MEDEIROS, Tarcísio. Proto História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Presença edições; 
Natal: Fundação José Augusto. 1985. 
876 O documento foi encontrado o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa Portugal, na parte 
referente a Chancelaria de D. João III, livro 10, fls. 86v. MEDEIROS, Tarcísio. Proto História do Rio 
Grande do Norte. Rio de Janeiro: Presença edições; Natal: Fundação José Augusto. 1985. 
877Opcit. P. 36 
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naufragou com grande parte da população, próximo à capitania do Maranhão; os 

sobreviventes fundaram o povoado de Nazareth e dentre eles estavam os filhos de João 

de Barros. Para regatar seus filhos, ele se endividou e não pôde mais sustentar suas 

terras, abandonando-a. Diante da falha do sistema de donatarias, o governo português 

cessou essa política e instaurou o Governo Geral na Bahia reavendo as capitanias 

mediante indenização878.   

Anos após o fracasso das capitanias, houve uma nova tentativa de povoar o 

local879. Isto provocou uma guerra justa, já que os indígenas reagiram, tentando se 

defender. O conflito tornava-se cada vez mais difícil, chegando ao ponto de o 

Governador–Geral emitir um comunicado, convidando os foragidos, degradados e 

criminosos das capitanias de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba, Rio São Francisco e de 

Sergipe  

 
“sendo perdoados de seus crimes, salvo os executados na lei, a todos 
aqueles apresentassem certidão passada pelo mesmo coronel, de ter 
feito parte de suas forças” 880. 

 

Após os momentos de conflito da construção da fortaleza (guerras dos 

portugueses contra indígenas e aliados franceses) e estabelecimento da paz, foram 

distribuídos pedaços de terras entre os que estavam dispostos a povoá-las e se 

fixarem. Essas faixas de terra foram denominadas de sesmaria. 

                                                           
878MEDEIROS, Tarcísio. Proto História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Presença edições; 
Natal: Fundação José Augusto. 1985. 
879 Op cit. P. 37 
880 Op cit. P.44  
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De acordo Tarcísio de Medeiros, dois fatores foram fundamentais para a fixação 

desses migrantes na capitania. O primeiro era o fator econômico: “o que fixava o colono 

à terra era sua distribuição indiscriminada”881; para Tarcísio de Medeiros, o segundo 

fator era o político–administrativo: a capitania do Rio Grande passou a funcionar com 

seus próprios poderes (capitão – mor, senado da câmara e judiciário)882. 

  Em 1654, com a restauração do domínio português após a ocupação 

holandesa, a capitania começou a ser povoada na administração do capitão mor Antônio 

Vaz Gondim. Além de acrescer a população, ele restaurou estradas, a Fortaleza, a 

Matriz, o Senado da Câmara. Vaz Gondim, também “lançou mão das concessões 

indiscriminadas das sesmarias, mas apelou para homens de qualidade [...]”883.  

 Para a fixação dos colonos na região, seguiu-se a mesma regra, principalmente 

em relação “aos degredados ávidos de conseguirem fortuna rápida para voltarem à terra 

Natal, livres e ricos”884. Entende-se, assim, que os degredados que foram mandados 

para a nova colônia vieram de Portugal. Todavia, o degredo d’além-mar não era uma 

forma exclusiva de punição.  

Por meio dos registros nos Livros do Senado da Câmara da cidade do Natal, 

pode-se inferir que a cultura do degredo interno continuou presente na colônia. Os 

homens condenados a cumprir pena de degredo na capitania do Rio Grande vieram de 

outras capitanias, principalmente das capitanias do Norte e, em destaque, da capitania 

de Pernambuco. Infelizmente, por causa da deterioração dos documentos, alguns 

                                                           
881 Op cit. P. 46 
882 MEDEIROS, Tarcísio. Proto História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Presença edições; 
Natal: Fundação José Augusto. 1985. 
883 Op cit.  P. 42 
884 Opcit. P 43 
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elementos não foram encontrados para alguns personagens. No quadro abaixo, 

encontram-se os principais dados dos X degredados que foram encontrados na 

documentação. 

Quadro I 

 

TERMOS DE APRESENTAÇÃO – DEGREDADOS 

 

NOMES 

 

DATA DE 
CEHAGA 

 

JUIZ 
ORDINÁRIO 

 

OUVIDOR 
do CÍVEL 
e CRIME 

 

CAUSA DO 
DEGREDO 

 

TEMPO 
DE 

PENA 

 

DESCRIÇÃO 
FÍSICA 

 

CAPITANIA 
DE ORIGEM 

Jeronymo 
de Nojosa 

03/11/ (era 
de mil e 

seiscentos) 

Domingos 
Vaz Velho 

 

Não 
consta 

Não consta Não 
consta 

Não consta Não consta 

Gonçalo 
Pires de 
Gusmão 

15/02/1696 

 

Gonçalo da 
Costa 
Feleiro 

Não 
consta 

Não consta 4 anos Grande 
estatura, 

idade 
aproximada 
de 60 anos, 

cabelo e 
barba 

branca. 

Pernambuco 

 

Domingos 
Rodrigues 
Carneiro 

16/09/1607 Pedro Costa 
Faleiro 

 

 

Inácio de 
Morais 

Sarmento 

Adultério 4 anos  Porte 
encorpado 

grande, nariz 
grosso com 

sinal. 

Pernambuco 

Bernardino 
Carvalho 

de 
Andrade 

17/09/1699 Manoel da 
Costa 
Ribeiro 

Ribeiro Tentativa de 
homicídio 

5 anos Boa estatura 
e corpo 
esguio, 

cabelos e 
barba crespo 

e calvo 

Pernambuco 

Manoel 
Ferreira 

12/01/ 
1701 

Manoel de 
Oliveira Gil 

Inácio de 
Morais 

Sarmento 

Não consta Não 
consta 

Não consta Ceará 
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João Lobo 
da Gama 

23/09/1701 Não consta 

 

Não 
consta 

Não consta  

4 anos 

Corpo 

trigueiro, e 

pinto com 

verruga na 

pestana. 

Não consta 

Manoel 
d’Oliveira 

03/09/ 
1705 

Gonçalo da 
Costa 
Faleiro 

Não 
consta 

Vendeu 
rezes por um 
valor maior 
do que o 

estabelecido 
pelo senado 
da câmara 
da capitania 

de 
Pernambuco. 

Não 
consta 

Homem 
moço, alto, 

corpo magro, 
cabelo 

comprido 
cacheado e 

acastanhado, 
sobrancelhas 

grossas, 
olhos não 

muito 
grandes, 

nariz 
afinalado, 

boca 
pequena, 
beiços 

delgados. 

Pernambuco 

Manoel 
Pestana da 

Silva 

16/10/1705 

 

Gonçalo 
Costa Faleiro 

Miguel de 
Sequeira 

de Castelo 
Branco 

Não consta Não 
consta 

Cabelo 
pequeno e 
corrido e 
castanho, 

rosto 
comprido, 

olhos 
pequenos 
castanhos, 

sobrancelhas 
pequenas, 

nariz furado e 
bem feito, 

barba 
pequena, 
cicatriz de 

ferida no olho 
esquerdo. 

Bahia 

Sebastião 
Ribeiro de 
Andrade 

01/12/ 1705 Gaspar 
Ferreira 

Não consta Não consta 4 anos Não consta Não consta 
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Luiz Cesar 10/11/1706 Estevão de 
Bezerril 

 

Gonçalo de 

Freitas 
Baracho 

Erros de ofício 
quando era 

carcereiro na 
capitania da 
Paraíba (não 

especifica 
quais foram) 

2 anos Idade 
aproximada 
de 30 anos, 
espigado de 
corpo, boa 
estatura, 

trigueiro de 
rosto, cabelo 

cortado e 
preto, bem 

afigurado de 
cara e de 
corpo nariz 

comprido, pés 
grandes. 

Paraíba 

 Fonte: Livros do Senado da Câmara da Capitania do Rio grande (1-4) 

 

  Pode-se perceber, pelos dados acima, que todos são homens, há uma 

predominância de degredados vindos da capitania de Pernambuco, e, mesmo que não 

conste em alguns documentos, a partir da leitura destes, pode-se inferir que todos 

esses homens traziam cartas de guia passadas polos ouvidores gerais de suas 

capitanias.  

Os Termos de Apresentação possuem uma estrutura em comum, mesmo que 

alguns elementos se diferenciem. Em geral, eram registrados a data da chegada do 

indivíduo na capitania, quando este apresentava sua carta de guia885, a qual geralmente 

era passada pelo ouvidor do cível e crime de cada capitania. Apresentava-a ao juiz 

ordinário e era assinado por ele e pelo degredado. 

Algumas cartas contém o crime, em outras eles não são citados e em outros 

documentos eles não aparecem devido ao estado de deterioração dos mesmos. A 

                                                           
885 Pode ser comparada a um passaporte atual. Era usada para que a viagem do indivíduo não fosse 
interrompida. 
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apresentação das cartas era uma obrigatoriedade prevista na lei e, caso o degredado 

não a apresentasse, os juízes responsáveis tinham autoridade para prendê-lo.  

“E quando os Juizes de Fora dos lugares, per onde passão os 
degradados, acharem, que a pessoa, que os traz a seu cargo, não 
entrega todos os conteúdos na Carta de guia, prenda logo a tal 
pessoa”886. 

 
            

Como se pode constatar, alguns deles mostram a descrição física do condenado 

e o tempo de pena máximo determinado foi de cinco anos. Para tentar entender como 

e porque (não apenas pelo crime em si, mas pelo que estava por detrás dele, ou seja, 

a legislatura em vigor), primeiramente deve-se perceber como funcionavam as leis na 

época887.  

As mudanças territoriais provocadas pela expansão marítima e busca de novas 

fontes de lucro (como já foi citado, anteriormente), forçou o governo português a 

promover mudanças políticas e legislativas. A construção de novos coutos foi proibida 

e o degredo interno (galés ou áreas inóspitas da metrópole) perdeu força. A historiadora 

Maristela Toma percebeu que as Ordenações Filipinas apresentam uma relação de 

crimes e quais as penas previstas para cada um deles e, a partir dela, ela criou um 

banco de dados, o qual fornece diversas informações sobre como era tratado o 

condenado ao degredo888:  

 

                                                           
886 Ordenações filipinas on-line. Disponível em : > http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1322.htm < 
Acesso 20/07/2016  
887 PIERONI, Geraldo 
888 TOMA, Maristela. O Degredo no Contexto do Império Português. Anais do XVII Encontro Regional 
de História – O lugar da História. ANPUH/SP- UNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
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“As informações contidas nesse banco permitiram estabelecer uma 
hierarquia das penas; especificar as modalidades de degredo 
praticadas, os destinos e o tempo da pena; além de equacionar os 
casos de crimes que incorriam em degredo, levando em conta 
variáveis como: o estatuto social dos criminosos, reincidências e 
situações de atenuantes/agravantes que determinavam o tipo de pena 
a ser aplicada”889. 

 
 

 

Estas passaram por uma série de mudanças consideráveis. A primeira grande 

compilação de leis foi feita durante os reinados de D. João (1285-1433), D. Duarte 

(1433-1438) e Rei Felipe II (1556-1598). Essa compilação ficou conhecida como 

Ordenações afonsinas em homenagem ao Rei Afonso V890. A segunda compilação de 

leis foi feita durante o reinado de D. Manuel (1495-1521), conhecida por Ordenações 

Manuelinas. Neste período, além dessas leis, havia as leis Extravagantes, isto é, leis 

que não tinham sido compiladas nas ordenações891.   

Também, foi nessa época que surgiram decretos e alvarás sobre a pena de 

degredo para o Brasil. Por fim, a última grande compilação de leis foi realizada no 

reinado de Felipe II, ficando conhecida por Ordenações Filipinas, as quais reúnem as 

leis manuelinas, as leis extravagantes e novas leis (surgidas após essas últimas)892. 

As condenações e casos de degredo são encontrados no livro 5 dessas 

Ordenações, o qual trata dos direitos e do processo penal, onde se encontram os vários 

                                                           
889 Opicit.  
890 PIERONI, Geraldo. Excluídos do reino: a Inquisição portuguesa e o degredo para o Brasil Colônia. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000 
891 PIERONI, Geraldo. Opcit. P. 39-43 
892 PIERONI, Geraldo. Opcit. P. 44 
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casos para os quais o degredo é aplicado. Por exemplo, o caso de adultério, cometido 

pelo degredado Domingos Rodrigues Carneiro, o traído, podia ter diversos desfechos. 

Segundo as leis da época, o marido, dependendo da qualidade do “criminoso”, podia 

matar tanto a mulher como o amante893. 

 
“Achando o homem casado sua mulher em adulterio, licitamente 
poderá matar assi a ella, como o adultero [...] quando matasse alguma 
das sobreditas pessoas, achando-a com su mulher em adulterio, não 
morrerá por isso, mas será degradado para a Africa com pregão na 
audiencia do tempo, que aos Julgadores bem parecer, segundo a 
pessoa, que matar, não passando de tres anos”894 

. 
 

“E somente poderá o marido matar sua mulher e o adultero, que achar 
com ella em adulterio, mas ainda os pode licitamente marar, sendo 
certo que lhe cometterão adulterio; e entendendo assi provar, e 
provando depois o adulterio per prova licita e bastante conforme á 
Direito, será livre sem pena alguma[...]”895  

. 
 

“Mandamos que o homes que dormir com mulher casada, e que tem 
fama de casada stiver, morra por ello. [...] E toda mulher, que fizer 
adulterio a seu marido, morra por isso”896. 

 
  

 

                                                           
893 PIERONI, Geraldo. Opcit. P. 51 
894 Ordenações filipinas on-line. Disponível em : > http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm< 
Acesso 20/07/2016 
895 Ordenações filipinas on-line. Disponível em : > http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm < 
Acesso 20/07/2016 
896Ordenações filipinas on-line. Disponível em : > http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1175.htm < 
Acesso 20/07/2016  

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
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Ou seja, este caso era, na teoria, punido com a morte. Porém, se o traído 

perdoasse sua mulher, o amante era punido com o degredo perpétuo para o Brasil. Ou 

se o marido perdoasse a ambos, o amante era punido com o degredo para a África 

(considerada uma pena menos rigorosa)897.  

 
“E posto que o marido não possa perdoar ao aultero para ser relevado 
totalmente da pena, sómente à adultera e, favor do Matrimonio: 
porem, porque parecia scandaloso ao povo, sendo a adultera 
reconciliada com seu marido, ser o adultero justiçado, hávemos por 
bem, que quando o marido perdoar à mulher, e accusar o adulterom 
elle não morra morte natural, mas seja degradado para sempre para 
o Brazil”898. 

 
 

Caso o marido consentisse o adultério, tanto ele quanto sua mulher, eram 

açoitados em público e eram degredados para o Brasil, e o amante, punido com o 

degredo perpétuo para a África. 

 
“E sendo provado, que algum homem consentio a sua mulher, que lhe 
fizesse adulterio, serão elle e ella açoutados com senhas capellas de 
corno, e degradados para o Brazil, e o adultero será degradado para 
sempre para a Africa, sem embargo de o marido lhes requerer 
perdoar”899. 

 

                                                           
897 PIERONI, Geraldo. Opcit. P. 51 
898Ordenações filipinas on-line. Disponível em : > http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1176.htm < 
Acesso 20/07/2016   
899 Ordenações filipinas on-line. Disponível em : > http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1177.htm < 
Acesso 20/07/2016   

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
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  Outro caso, o de Bernardino Carvalho de Andrade, encontrado nos documentos 

analisados é o de tentativa de assassinato e ferimento. Dependendo das circunstâncias 

do ato, este também tinha vários desfechos. Segundo as Ordenações, as punições para 

este tipo de crime são variadas:  

 
“E se alguma pessoa, de qualquer condição que seja, matar outrem 
com Bésta, ou Espingarda, além de por isso morrer morte natual, lhe 
serão decepadas as mãos ao pé do Pelourinho. E se com a dita 
Espingarda, ou Bésta ferir de proposito com Farpão, Palheta, Séta, 
Voralão ou Virote ferrado, postoque não mate, morra morte natural. E 
se ferir em rixa com cada um dos ditos tiros, postoque não mate, se 
for scudeiro, e dahi para cima, seja degradado dez anos para o Brazil, 
com hum pregão na audiencia: e se for peão, seja publicamente 
açoutado, e degradado, com baraço e pregão pela Villa, por dez annos 
para o Brazil”900. 

 

  De acordo com os dados encontrados, nota-se que a lei estipulada pelas 

ordenações estavam sendo cumpridas. Contudo, é necessária uma análise mais 

profunda das leis acerca da condenação dos infratores, além de um aprofundamento 

sobre os condenados para saber se de fato as leis estavam realmente sendo cumpridas 

ou se havia alguma variável no momento da condenação, como por exemplo, conflitos 

pessoais com os condenadores.  

 A questão dos degredados é tratada, em geral, de uma maneira mais 

generalizada, ou seja, são poucos os estudos encontrados sobre os degredados nas 

capitanias. O intuito desta e de pesquisas posteriores é tentar perceber quem eram 

                                                           
900 Ordenações filipinas on-line. Disponível em : > http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1186.htm < 
Acesso 20/07/2016 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm%3c%20Acesso
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essas pessoas e, como elas e suas condenações participaram da dinâmica colonial, em 

específico, na capitania do Rio Grande.  

 

Fontes: 

Livro 1 do Senado da Câmara Livro 3 do Senado da Câmara  

Livro 4 do Senado da Câmara  
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HIERARQUIA DAS TROPAS DO ASSÚ: UMA ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO 
MILITAR NAS TROPAS INSERIDAS NOS CONFLITOS DO ASSÚ EM FINS DO 
SÉCULO XVII 
 

Diego Barreto Azevedo901 

Introdução 

São poucos os trabalhos na área de História do Brasil Colonial, que tentam compreender 

a organização interna dos diversos grupos militares deste período. Os sujeitos 

históricos, suas posições na hierarquia militar, e até mesmo a atuação de grupos 

militares em determinados espaços já foram desenvolvidas em outras pesquisas, porém, 

se desenvolverá neste trabalho uma análise da organização em algumas de suas 

características, como postos, promoções e pagamentos. Para isso, este trabalho analisa 

uma amostra de 90 militares inseridos na Campanha do Assú, Rio Grande, em fins do 

século XVII e início do XVIII, e busca, com base neles, em comparação com outras 

regiões, entender a hierarquia e organização em que estes soldados estavam inseridos 

e atuavam. 

A amostra de soldados citada é um levantamento feito a partir da documentação de 

baixas e assentos902 organizada e mantida pelo Instituto Histórico Geográfico do Rio 

                                                           
901 Graduando em História pela UFRN. Orientado pela prof. Dra. Carmen Margarida Oliveira Alveal. O 
autor também é membro do Laboratório de Experimentação em História Social (LEHS). Email: 
diegoazevedo42@hotmail.com  
902 Um documento de baixa trata-se de um documento que confirma a saída de um determinado soldado 
de uma organização militar em que ele estava anteriormente inserido. No documento, em geral, encontra-
se a data da baixa, a data do assento, a origem do soldado, motivos da baixa, soldo mensal, dívidas, 
bem como qualquer outra observação administrativa referente ao soldado em questão. O documento de 
assento trata-se da confirmação de matrícula, ou seja, entrada do soldado em determinada organização 
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Grande do Norte. A organização do arquivo leva a crer que todos os soldados desta 

amostra pertenceram ao Terço dos Paulistas, que teve como Mestre de Campo neste 

período Manuel Álvares de Morais Navarro. No entanto, analisando alguns documentos 

se supõe que a organização da documentação não respeita a proveniência dos 

documentos, pois traz soldados de famílias que tinham conflitos com o dito mestre de 

campo.903 Desse modo, não se tem certeza sobre a que organização estes soldados 

pertenciam, mas sabe-se que estavam atuando nas campanhas militares no Assú 

durante o período citado. 

Os soldados atuavam em diversas companhias que estavam organizadas em ofensivas 

contra grupos indígenas no Assú. Tais ofensivas estavam inseridas no conflito que era 

nomeado de Guerra dos Bárbaros. Mas afinal, a quais grupos sociais estes soldados 

faziam parte? Como se inseriam na hierarquia militar? Qual era afinal, a hierarquia 

militar destas companhias? Quais hierarquias e conflitos de poder haviam nesta 

organização? Quais postos existiam nestas organizações? Quanto se pagava a cada 

um deles? Estas são algumas questões que se pretende responder neste trabalho. 

A Estrutura militar lusitana 

                                                           

militar. Pela similaridade na estrutura, interpreta-se que os documentos de assento e baixa, se tratem 
de um único documento. Supõe-se que quando o soldado entrava em uma companhia ele era registrado 
em um documento de seu assento, e quando ele saía, buscava-se registrar sua baixa neste mesmo 
documento. 
903 Bernardo Vieira de Melo tinha inimizades com Morais Navarro, mas segundo a documentação, os 
filhos do Bernardo Vieira estavam inseridos no dito Terço. Para uma discussão mais desenvolvida sobre 
a organização desta documentação, consultar Azevedo (2016) 
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Como afirma a historiadora Nauk Maria de Jesus, a historiografia militar clássica 

do século XX, produção feita por pesquisadores militares,  

[...] focalizou a organização militar na América portuguesa, do ponto de 

vista do clássico tripé: tropa de Corpos regulares, milícias e ordenanças, 

estabelecendo um padrão que seria válido para toda a colônia luso-

americana. (2012: p. 314) 

Ainda segundo Nauk Maria de Jesus, as tropas de Corpos regulares também 

eram conhecidas como tropa paga, tropa de linha ou mesmo tropa de primeira linha. 

Tratava-se de uma tropa permanente, profissional e paga. Era constituída por terços e 

companhias de infantaria e artilharia. Christiane Figueiredo de Mello (2012) acrescenta 

a esta descrição algumas características. Segundo Melo, a tropa paga era recrutada na 

própria Colônia, e geralmente era composta de regimentos portugueses. Para a clássica 

organização, havia ainda as Milícias, tropas auxiliares, emergenciais, formadas por 

moradores, organizadas em companhias e terços, e, geralmente, organizadas por 

grupos sociais. Havia por fim, as Ordenanças, tropas de caráter local, sem 

remuneração, eram formadas, muitas vezes por principais da terra, e não recebiam 

soldo. 

 Os soldados da amostra levantada na documentação recebiam soldo mensal, 

organizavam-se em Terços e Companhias e eram constituídas por luso-brasileiros. 

Dessa forma, a organização se encaixa bem na definição de Tropa regular, tropa de 

primeira linha. No entanto, é preciso ressaltar as particularidades das tropas do Rio 

Grande atuantes na guerra do Assú.  
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Características dos soldados das tropas do Assú e suas origens 

 Primeiramente, não havia apenas portugueses, ou luso-brasileiros nas tropas 

do Assú. Na amostra de 90 soldados foram encontrados documentos que registraram 

o seguinte: 

“Manuel do gentio de Guiné, é tambor [linhas corroídas]”. No mesmo documento, existe 

o registro de outro soldado, “Francisco do gentio de Guiné é tambor desta companhia 

e vence mil oitocentos e sessenta e seis reis por mês desde 4 de junho de 1699 [...]”. 

Sabe-se, então, que nestas tropas havia negros.  Em trabalhos anteriores, demonstrou-

se que havia indígenas de diversas nações e aldeias do Rio Grande e de capitanias 

próximas. Não somente isso. Percebeu-se que quase metade dos soldados das tropas 

combatentes no Assú eram indígenas, como exposto no quadro abaixo: 

Quadro 1 – Quantidade de indígenas nas Tropas do Assú em comparação com 

outros grupos 

Classificação Quantidade % 

Indígena 36 40% 

Negro 3 3.33% 

Desconhecido ou não mencionado 51 56.66% 

   

Total de soldados na amostra 90 100% 

Fonte: Documentos de Baixas e Assentos de Patente entre os anos de 1698 e 1699 – Arquivo Histórico 
do IHGRN. (AZEVEDO: 2016) 
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Os soldados destas tropas, além da sua composição diversa, são originários de várias 

regiões. 

Quadro 2 – Regiões de origem dos soldados 

Origem Quantidade % 

Rio Grande 20 22.22% 

Paraíba 4 4.44% 

Pernambuco  15 16.66% 

Rio São Francisco 2 2.22% 

Sergipe 1 1.11% 

Espírito Santo 1 1.11% 

Bahia 1 1.11% 

Vila de São Paulo 1 1.11% 

Origem desconhecida 45 50% 

Total de soldados na amostra 90 100% 

Fonte: Documentos de Baixas e Assentos de Patente entre os anos de 1698 e 1699 – Arquivo Histórico 
do IHGRN. 

Dos 90 soldados, 20 são da capitania do Rio Grande, mas quatro são da Paraíba, 15 

de Pernambuco, dois de vilas próximas ao Rio São Francisco, e ainda há soldados 

naturais ou moradores de Sergipe, Espírito Santo, Bahia, e Vila de São Paulo, sendo 

esta última, a capitania de origem do capitão de companhia. Por mais que a maioria 

dos soldados fosse provenientes do Rio Grande, a diversidade de regiões expõe 

justamente que o recrutamento para um conflito local era feito em diversas localidades, 

não somente na capitania envolvida no conflito. A respeito disso, é importante ressaltar 
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que dos 15 soldados da Pernambuco, 12 se tratavam de indígenas da nação Cariri, e 

estavam combatendo no Assú a mando do Governador de Pernambuco, que pelas 

datas expressas nos documentos seria Francisco de Castro Morais, ou Fernando 

Martins Mascarenhas Lencastre. Além destes, ainda há na amostra, 45 soldados, ou 

seja, metade da amostra, sem origem definida pela documentação, ou porque a 

informação realmente não consta, ou porque o documento estava corroído e a 

informação apagada. 

Sobre o recrutamento de indígenas para as tropas, Lígio Maia (2010) expõe que 

ocorriam com bastante violência, principalmente pela prática de “[...] guardar a 

“bagagem” – mulheres e crianças dos tapuias que acompanhavam as expedições – nas 

aldeias missionárias, como reféns”. Puntoni (2002) já havia trabalhado este tema, e 

para a região do Rio Grande, seus estudos confirmam que havia prática da bagagem 

nas tropas do Assú, ao citar que em 1689, houve uma contenda entre Domingos Jorge 

Velho e o Capitão-mor do Rio Grande, Agostinho Cezar de Andrade, em que acusava 

Agostinho Cezar de roubar a bagagem do mestre de campo Domingos Jorge Velho. 

Outra informação a respeito destes soldados é sua idade. A maior parte dos 

documentos não informa a idade dos soldados. Dos 90 documentos, apenas 10 trazem 

essa informação.. “Antonio Leitão [Arnozo] filho do Capitão Maior Bernardo Vieira de 

Melo, natural de Pernambuco, [...] de idade de [treze] anos [...]” é o soldado mais 

jovem da amostra. Antonio Leitão era apenas um “soldado”, no entanto, a baixa idade 

não era obstáculo para a ascensão em cargos mais altos dentro da hierarquia militar. 

Seu irmão, “Bernardo Vieira de Melo, filho do Capitão Maior Bernardo Vieira de Mello, 

natural de Pernambuco de idade de catorze anos [...]” era Cabo de esquadra de uma 
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companhia. A análise da documentação demonstra que a idade não parece ser de 

relevância para a ascensão na hierarquia militar das tropas combatentes no Assú. Aos 

25 anos, Cosmo Barbosa de Andrade era, também, cabo de esquadra. Em outra 

situação, “Antonio Nunes Marinho, filho de Valim Nunes, natural da freguesia da 

moribeca, termo da capitania de Pernambuco, de idade de trinta e oito anos [...]”, entrou 

na companhia em 1o de outubro de 1698, como soldado e recebendo 1866 reis de 

soldo por mês. No entanto, passados dois dias, em 3 de outubro de 1698, Antonio 

Nunes foi promovido para o cargo de Sargento Supra da mesma companhia. Os motivos 

da promoção não são informados nesta documentação. Por mais que se suponha que 

a idade não tinha relevância, os militares mais velhos desta amostra foram os capitães 

da companhia Antonio Raposo Barreto, de 40 anos, e Teodósio da Rocha, 46 anos. 

Possivelmente outros fatores estavam envolvidos em suas promoções, assim como 

também deve ter acontecido com Antonio Nunes. 

Postos e Soldos nas tropas do Assú 

Antes de compreender a mobilidade e possibilidades de ascensão destes soldados, é 

preciso entender minimamente como se organizava a hierarquia militar nas Companhias 

atuantes no Assú. A partir da amostra levantada é possível afirmar que haviam os 

seguintes postos: Soldado, Alferes, Cabo de esquadra, Sargento Supra, Sargento de 

número, Tambor, Capitão, Capitão de companhia, e por fim, Mestre de Campo. 

Kalina Vanderlei Silva (2001) expõe que no Regimento das Ordenanças, as Tropas 

deveriam ser organizadas em 10 esquadras de 25 homens cada, sendo que a cada 

dez Esquadras se formava uma Companhia. Sabemos que a cada dez Companhias se 
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formava, enfim, um Terço.  Como afirma Mello (2012), as Tropas pagas também se 

organizavam em Terço e Companhias. A própria documentação levantada confirma esta 

organização, uma vez que se faz referência ao Mestre de Campo do Terço dos 

Paulistas, Morais Navarro (referenciar documentos), além de se encontrar na 

documentação referência a dez Capitães de Companhia, sendo que destes, é possível 

confirmar com base na pesquisa de Puntoni (2012), que cinco fazem parte do Terço 

dos Paulistas. Os outros cinco não se pode confirmar a que Terço pertenciam, mas 

confirma-se, ao menos, que a organização destas tropas era de fato feita em Terços e 

Companhias.  

A partir da amostra de 90 soldados é possível formular o seguinte quadro: 

Quadro 3 – Posto dos soldados da amostra904 

Posto Quantidade % 

Mestre de Campo 1905 1.11% 

Capitão de Companhia 10906 11.11% 

Sargento de número 7 7.77% 

Sargento Supra 2 2.22% 

Cabo de Esquadra 3 3.33% 

Alferes 1 1.11% 

                                                           
904 Se considerou para este levantamento, o último posto que o indivíduo ocupou e que foi registrado na 
documentação. 
905 Citado em alguns documentos de outros soldados 
906 Destes 10, seis são citados na documentação de outros soldados. Uma segunda observação a 
respeito deste número, é que mesmo totalizando os dez Capitães necessários para, ao menos nas 
Ordenanças, a manutenção de um Terço, não se encontrou confirmação que estes dez capitães 
pertenceram ao mesmo Terço. 
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Capitão 1 1.11% 

Tambor 3 3.33% 

Soldados sem patente ou 

sem informação no 

documento 

69 76.66% 

Total907 90 100% 

Fonte: Documentos de Baixas e Assentos de Patente entre os anos de 1698 e 1699 – Arquivo Histórico 
do IHGRN. 

Como explicitado na nota da página anterior, para a construção do quadro acima foram 

considerados apenas os últimos postos ocupados pelos militares da amostra, sendo 

que alguns deles receberam algumas promoções. Sabe-se que o Mestre de Campo se 

referia à maior autoridade militar dentro da organização do Terço, estando logo abaixo 

dele os Capitães de Companhia. Quanto aos outros, não se tem uma definição muito 

clara de suas posições.  

Afinal, é possível perceber a hierarquia e organização a partir das promoções? Já foi 

citado que Antônio Nunes Marinho, após dois dias da matrícula já havia sido promovido 

a Sargento Supra. Menos de um ano depois, em 1o de agosto de 1699, Antonio Nunes 

passa a Sargento de número “[...] para a companhia do capitão José de Morais[...]”. 

Lourenço Barbosa, por sua vez, passou a Cabo de Esquadra em 1o de agosto de 1703, 

e dez anos depois em 9 de abril de 1713, passou a Sargento Supra. Outro soldado de 

nome desconhecido (pois o documento encontra-se corroído), passou a cabo de 

esquadra em 1o de janeiro de 1699, e apenas quase dez anos depois, em 30 de janeiro 

                                                           
907 Totalizam-se mais do que os 90 soldados levantados na amostra pois se incluem os capitães de 
companhia rapidamente citados, assim como o Mestre de Campo. 



 

 
852 

 

de 1708 “passou a sargento de número da companhia do capitão Francisco de Lemos 

Matoso [...]”908. Estes e alguns outros soldados que receberam promoções levam à 

formulação do seguinte quadro: 

Quadro 4 – Soldados que receberam promoção na amostra 

Nome Promoção Tempo no cargo anterior a 

promoção 

Soldo pago ao soldado por 

mês 

Antonio Nunes 

Marinho 

1. Soldado > Sargento 

Supra; 

2. Sargento Supra > 

Sargento de Número 

1. 1/10/1698 a 

3/10/1698 (três 

dias); 

2. 3/10/1698 a 

01/08/1699 (10 

meses) 

1866 reis por mês > 

sem referência a 

aumento 

Lourenço 

Barbosa 

1. Soldado > Cabo de 

Esquadra; 

2. Cabo de Esquadra > 

Sargento Supra 

1. (assento 

desconhecido) a 

01/08/1703 (???); 

2. 01/08/1703 a 

09/04/1713 (9 anos 

e 9 meses) 

1866 reis por mês > 

sem referência a 

aumento 

Nome 

desconhecido 

1. Soldado > Cabo de 

Esquadra; 

2. Cabo de Esquadra > 

Sargento de Número 

1. (assento 

desconhecido) a 

01/01/1699 (???); 

2. 01/01/1699 a 

30/01/1708 (9 anos 

e um mês) 

1866 reis por mês > 

sem referência a 

aumento 

                                                           
908 Documentos de Baixas e Assentos de Patente entre os anos de 1698 e 1699 – Arquivo Histórico do 
IHGRN. 
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José de Sousa 

Varão 

1. Soldado > Sargento 

Supra 

2. Sargento Supra > 

Sargento de Número 

1. 14/08/1698 a 

01/08/1699 (11 

meses e 17 dias909); 

2. 01/08/1699 a (data 

não informada) 

1866 reis por mês > 

Como Sargento 

Supra, passou a 

vencer 2280 reis por 

mês. 

Antonio Ribeiro 

Garcia 

1. Posto desconhecido > 

Sargento 

1. Data desconhecida a 

24 de outubro de 

1705 (???)  

1866 reis por mês > 

sem referência a 

amento 

Fonte: Documentos de Baixas e Assentos de Patente entre os anos de 1698 e 1699 – Arquivo Histórico 
do IHGRN. 

 

A partir do quadro acima, é possível esboçar uma organização na hierarquia militar das 

tropas que atuavam no Assú. Dentre as promoções de posto acima, sabe-se que o 

último posto alcançado é o de Sargento de Número, portanto, supõe-se ser o cargo 

mais alto dentre os citados. No entanto, para se alcançar tal posto não se observa uma 

trajetória linear e muito menos de duração semelhante. Em nove meses Antonio Nunes 

passou de soldado a sargento supra e de sargento supra a sargento de número. José 

de Sousa Varão passou 11 meses para ir de soldado a Sargento Supra. Enquanto isso, 

Lourenço Barbosa passou nove anos para ir de Cabo de Esquadra a Sargento Supra, 

e um outro soldado de nome desconhecido passou também nove anos para ir de 

soldado a Sargento de número.  Não é possível, a partir desta documentação, dissertar 

sobre as trajetórias individuais destes militares, e consequentemente não é possível 

esboçar sobre os motivos que levaram a tão distintos tempos para se percorrer a mesma 

                                                           
909 No documento a data de assento foi corroída pela má conservação do arquivo, no entanto, está 
registrado o tempo de serviço pelo qual o soldado foi pago como soldado e como sargento. 
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trajetória de ascensão. É possível, porém, definir a seguinte hierarquia, em ordem 

decrescente:  

1. Mestre de Campo; 2. Capitão de Companhia; 3. Sargento de número; 4. Sargento 

Supra. Restam os cargos de Alferes, Cabo de Esquadra, Capitão e Tambor. Sabe-se 

que o Cabo de Esquadra é chefe da esquadra, e, portanto, comanda um grupo de 

soldados dentro da Companhia de um Capitão de Companhia. Supõe-se que o Tambor 

fosse um cargo de baixa posição hierárquica,. Sobre o Alferes, a documentação não 

expõe a sua posição. Sobre o Capitão, é apenas um e não há complemento ao título 

do dito posto, não é apresentado como liderança, nem é descrita alguma tropa em que 

o indivíduo no posto de Capitão viesse acomodar. Este Capitão em particular trata-se 

de um indígena da aldeia Guajirú, e será discutido mais adiante. 

Sobre os soldos pagos, percebe-se que boa parte da tropa recebia 1866 reis por mês 

ou, em alguns casos, o equivalente a este valor em farinha (referencia). Além disso, o 

pagamento mensal passava a aumentar a partir do cargo de Sargento Supra, e só 

aumentava significativamente com o cargo de Sargento de número e Capitão de 

Companhia, como apresenta o quadro a seguir: 

Quadro 5 – Valores de soldos mensais por posto 

Cargo Soldo por mês 

Soldado 1866 reis por mês 

Tambor 1866 reis por mês 

Cabo de Esquadra 1866 reis por mês 

Alferes 1866 reis por mês 
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Capitão 1866 reis por mês 

Sargento Supra 2280 reis por mês 

Sargento de número 2700 reis por mês 

Capitão de Companhia 7640 reis por mês 

Fonte: Documentos de Baixas e Assentos de Patente entre os anos de 1698 e 1699 – Arquivo Histórico 

do IHGRN. 

A ascensão na hierarquia, no entanto, não necessariamente significava um aumento da 

renda mensal em réis. Devido a alguns fatores que não garantiam o recebimento do 

soldo em dia ou mesmo em espécie, a ascensão na hierarquia militar, poderia, talvez, 

resultar em uma ascensão social, mas não necessariamente em uma ascensão 

econômica. Primeiramente, havia a possibilidade de atrasos. Em Portugal e em algumas 

regiões do Império, o atraso do pagamento dos soldos era frequente,  

[...] E quando a Coroa paga, muitas vezes paga apenas parcialmente. 

E Se ao chegar à fortaleza onde ia prestar o serviço, o recruta recebia 

botas, calção, correame e às vezes, um sabre ou um mosquete, depois 

disto escusava de contar com a tropa para se vestir. Além da sopa, 

recebia dois pães e cinco soldos por dia, mas tinha licença para se 

empregar na região. A manutenção das tropas em tempo de paz é a 

mínima possível. Os soldados não são fardados regularmente, 

tampouco armados. E o armamento que existe está em má condição 

de conservação. Esse quadro pode ser observado em épocas e lugares 

diferentes e mesmo em regiões do império sob constante ameaça de 

guerra. (SILVA: 2001) 
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Considera-se, no entanto, que talvez o atraso não fosse um problema nas Tropas do 

Assú, visto que de toda a amostra não há uma citação a possíveis dívidas ou atrasos 

com os soldados. Porém, existe a citação à farinha. 26 dos 90 soldados, tem em seus 

documentos a informação que passaram a receber, por pelo menos três meses, o 

pagamento em farinha. Não se sabe se estes soldados eram indígenas, negros ou 

luso-brasileiros, pois todos os documentos nos quais esta informação aparece estão 

com o texto central corroído. Sabe-se, porém, que havia pareceres que sugeriam ao 

rei o pagamento dos indígenas somente com farinha, com a finalidade de poupar a 

Fazenda Real, visto que muito dos indígenas fugiam.  

Primeiramente propõem o [Procurador] mor da fazenda a 
impossibilidade da matricula dos Índios, de que se compõem este Terço, 
que preside o Assú, sessenta léguas do Rio grande. Variedade na sua 
[prezistencia], e por esta causa absentarem-se cada instante, e 
desertando (hemuito), agregarem se outros. [...] E ultimamente me 
parece que só os soldados brancos devem vencer soldo, como os mais, 
dos outros presídios; e os Índios serem socorridos com farinha e a farda 
de que usam estes gentios, que é o mesmo que aponta o [procurador] 
mor da fazenda; se observará em outras ocasiões no que se poupa a 
fazenda Real, este desperdício; isto é o que se me oferece Vossa 
Majestade mandará o que for mais conveniente o seu real serviço. 
(AHU-RN, Papéis avulsos. Cx. 1, Doc. 55) 

O documento é de 1700. A documentação confirma que muitos destes soldados fugiam, 

não só indígenas, mas mostra também que nos documentos referentes aos indígenas, 

todos os 36 recebiam 1866 reis de soldo por mês, sem citação à farinha, o que incluía 

o único indígena no posto de Capitão.  

O Capitão Gaspar da Silva, Índio forro e soldado nas tropas do Assú. 
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Como mencionado, dentre os postos encontrados na documentação, o posto de 

Capitão é um tanto peculiar. Primeiramente é o único Capitão da amostra, o que dificulta 

a análise, pois não é possível a comparação com outros documentos para se tentar 

compreender como este posto se inseria na organização militar. Existe o Capitão de 

Companhia, mas enquanto esse último recebia 7640 reis por mês e comandava toda a 

companhia, o Capitão recebia 1866 reis por mês, valor mais baixo entre os soldos, e, 

ao menos em seu documento, não foi referenciado que ele liderasse qualquer tipo de 

conjunto de soldados na tropa. 

Outra peculiaridade, é que dos 90 soldados, sendo 36 indígenas, apenas dois 

receberam alguma patente, sendo um, inserido no posto de alferes, e o outro, sendo o 

dito Capitão Gaspar da Silva. Além disso, o documento destes soldados indígenas 

também foge do padrão. Enquanto todos os outros documentos apresentam o posto do 

soldado, após várias informações, ficando assim registrado da seguinte forma: 

Antônio Raposo Barreto, natural da vila de São Paulo, filho de outro, de 
estatura ordinária, trigueiro, olhos grandes, cara redonda, cabelo negro, 
de idade de quarenta anos. É capitão desta companhia, por carta 
patente do governador, capitão geral Dom João de Lencastro Registada 
no livro 10 a folha 250 [...] (Baixa de Antônio Raposo Barreto. Livro de 
Baixas e Assentos de Patente (1698-1699). Fundo documental do 
Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte) 

Enquanto isso, o documento do Capitão Gaspar da Silva traz a informação do posto 

antes mesmo do prenome,  

O Capitão Gaspar da Silva, índio forro, assistente na aldeia do guajirú, 
termo desta capitania do Rio grande, senta prassa de soldado nesta 
companhia desde 26 de novembro de 1698 anos e vence mil oitocentos 
sessenta e seis reis de soldo por mês na forma do assento do concelho 
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da fazenda lançado no livro segundo a folha 79 [?] e não vencera mais 
coisa alguma [...] (Baixa de Gaspar da Silva. Livro de Baixas e 
Assentos de Patente (1698-1699). Fundo documental do Instituto 
Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte)  

Portanto, percebe-se nesse documento blábláblá. Diante de tais peculiaridades deste 

posto, levantam-se os questionamentos: Seria o posto de capitão um cargo para 

indígenas? Ser capitão nestas tropas poderia significar algum tipo de liderança?   

 Considerando que se trata de um capitão indígena, sendo ainda, aldeado, é 

relevante citar que em lei de 1611, se manteve a jurisdição espiritual das aldeias 

indígenas em posse de religiosos, mas estabelecia a criação do posto de capitão de 

aldeia, que seria morador e encarregado do governo temporal. (Perrone-Moisés: 1992) 

Uma possibilidade é que este capitão, na verdade, seja capitão da aldeia, e 

consequentemente uma liderança indígena, um principal. Segundo Regina Almeida, 

formava-se “[...] uma nobreza indígena por meio da valorização das lideranças, nobreza 

indígena que podia estender seu prestígio a alguns portugueses [...]”. (ALMEIDA: 2003, 

p. 155) 

Há ainda a possibilidade de este indígena ser de fato capitão, de algum modo, 

líder de parte da tropa, algo semelhante ao Cabo de Esquadra, que seria chefe de um 

grupo de soldados. Como aponta Rafael Ale Rocha (2009), o principal, termo utilizado 

para se referir a lideranças aliadas, aparecia como um reconhecimento feito pelo poder 

colonial para uma liderança que já existia anteriormente. Segundo o pesquisador, “no 

que se refere ao período pombalino na Amazônia, a historiografia é unânime em 

considerar o principal um posto legalmente formalizado pela Coroa portuguesa” 

(ROCHA: 2009. p. 51). Seria o Capitão das tropas do Assú, um posto que oficializava 
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a liderança militar do principal? Se o posto tratava de uma patente, seria possível buscar 

na documentação alguma carta de patente, podendo, a partir desta, buscar a hierarquia 

deste posto.  

Conclusão 

A partir do levantamento, tabulação e análise da documentação, percebe-se que 

nas tropas atuantes nas campanhas do Assú estavam inseridos diversos grupos sociais 

de diversas regiões. A diversidade de soldados fez que tapuias de distintas nações, 

indígenas aldeados de diferentes aldeias, e luso-brasileiros oriundos de diversas 

capitanias combatessem do mesmo lado e no mesmo cenário de batalha. Não é 

possível afirmar se estes soldados estariam lutando literalmente lado-a-lado, pois seria 

preciso confrontar com documentações que descrevessem algum conflito militar do 

período. Além disso, a partir desta análise inicial, é possível perceber que nestas tropas 

os grupos indígenas atuantes, dificilmente conseguiriam algum tipo de ascensão. No 

entanto, é preciso fazer a ressalva que esta análise é feita considerando o que a 

documentação analisada informa sobre estes sujeitos. Existia a possibilidade de o 

escrivão não mais caracterizar o indígena como tal no momento em que ele ocupasse 

uma posição mais elevada. Para aprofundar esta análise, novamente, é preciso o 

confronto com outras documentações.  

 Foi possível expor a diversidade de postos entre os soldados atuantes nas tropas 

do Assú, bem como seus respectivos soldos. No entanto, a documentação levantada 

não permite perceber eventuais conflitos de poder. O que se pode constatar é que 

diferentes indivíduos percorriam a mesma trajetória hierárquica em períodos de tempo 
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distintos. O que levava um indivíduo a ascender a Sargento em três meses, enquanto 

outros passariam quase dez anos para seguir o mesmo caminho de ascensão? É uma 

questão em aberto que precisa ser melhor elucidada em pesquisas futuras.  
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CONQUISTANDO SERTÕES: PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO DE 
TERRAS NO RIO GRANDE E SIARÁ GRANDE (1674-1687) 
 

Patrícia de Oliveira Dias 
Universidade Federal Fluminense  

 

A partir de 1674, ano que Antônio Vaz Gondim retornou ao governo da capitania do 
Rio Grande, os sertões desta passaram a serem almejados por vários conquistadores, 
dando continuidade ao processo de territorialização. A concessão de terras nos sertões 
possibilitou que vários homens e mulheres obtivessem um melhor conhecimento deste 
espaço, abrindo caminhos para novas conquistas e permitindo que aos poucos se 
transformasse em território, reelaborando novas fronteiras. Este artigo tem como 
objetivo analisar este processo na dita capitania entre os anos de 1674 e 1687, no qual 
uma frente de conquista ultrapassou os sertões do Rio Grande e iniciou a conquista do 
interior do Siará Grande. As fontes escolhidas para a análise desse processo foram 
cartas de sesmarias doadas nestas duas capitanias. Após cuidadosa averiguação dessa 
documentação, percebeu-se uma modificação nas fronteiras, possibilitando o 
surgimento de um novo limite entre estes dois territórios. 

A expansão do sertão para além do Açu 

 

Em 1674, Antônio Vaz Gondim (1674-1677) iniciou um segundo governo e com 

importante desempenho na doação de terras, conseguindo obter um avanço na 

formação territorial da capitania, atingindo o rio considerado, até então, como fronteira, 

o Açu. Para a análise do processo de conquista da capitania do Rio Grande serão 

averiguadas as concessões de sesmarias doadas pelo governo desta capitania e da 

capitania do Siará Grande, disponíveis na Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-

Brasileiro).  
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A partir de 1676, percebem-se mudanças interessantes nos pedidos de 

concessão de terra. Algumas justificativas merecem destaque na análise da formação 

territorial da capitania do Rio Grande. Até então, as terras solicitadas apresentavam a 

justificativa comum de criar gado; por vezes, apresentavam-se como antigos moradores 

e que mereciam as terras por participarem da restauração, eram descobridores da terra 

com o custo de suas próprias fazendas e que queriam povoá-las.  

Tais justificativas ainda estavam presentes nos pedidos de sesmarias a partir de 

1676, no entanto, as localidades apresentadas foram além das solicitadas anteriormente 

e uma nova justificativa surgiu: pretendiam povoar as terras ocupadas pelos “gentios 

bravos” e que os antigos moradores não tiveram interesse nestas paragens. A partir da 

análise dessas novas doações, percebeu-se que os limites fronteiriços entre as 

capitanias do Siará Grande e do Rio Grande ainda estavam confusos. Na maioria das 

concessões, apesar de não estar claro, o rio que servia de fronteira entre as duas 

capitanias, até esse momento, era o rio Açu. Percebe-se, ao longo dos anos, que essa 

fronteira se moveu e foi para além da ribeira do Assú, chegando ao rio Apodi-Mossoró. 

É válido lembrar que este artigo considera a perspectiva do conquistador súdito 

da Coroa portuguesa, o qual entende que todos os espaços não colonizados por seu 

soberano são vazios, mesmo existindo uma forte predominância de grupos indígenas. 

O geógrafo Antônio Carlos Robert de Moraes conceitua o espaço como uma construção 

do ser humano, que utiliza as matérias-primas, nas quais estão incluídos os indígenas, 

do espaço natural e o transforma em estruturas artificiais de acordo com as demandas 

humanas de moradia, convívio, abrigo para as instituições militares, econômicas, 

políticas e jurídicas. A partir do momento em que um número de pessoas resolveu 
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estabelecer-se em um espaço, compreendê-lo e percebê-lo como o seu lugar, ou seja, 

possuir uma ligação mais forte com aquele espaço, este se transforma em um território. 

Neste território se estabelece uma relação entre a sociedade em formação e o espaço. 

Esta relação é chamada de colonização pelo geógrafo.910 

Nesse processo de territorialização deve-se considerar que os sertões da 

colônia eram considerados como fundos territoriais, áreas desconhecidas que eram 

incorporadas no espaço da América portuguesa. Para a Coroa, tais áreas estavam 

prontas para serem ocupadas. Dessa forma, tais sertões deixavam de ser espaços 

desconhecidos e passavam a ser um território, o qual seria dotado de aparato militar, 

político, jurídico, econômico e ideológico. Tornavam-se, primeiramente, áreas de 

trânsito, as quais possuíam pontos de apoio temporários para colonos em constante 

movimento. Estas áreas de trânsito poderiam se consolidar e manter elementos 

permanentes para a fixação de uma pequena população, transformando-se em zonas 

de difusão. A estabilização dessas zonas, desenvolvendo-se e obtendo certa 

importância, formando uma rede de zonas de difusão, interligadas por caminhos 

regulares, configurariam uma região colonial. Toda a área ao entorno dessas 

localidades seriam os novos fundos territoriais, os novos sertões, a serem 

conquistados911. 

Dessa forma, sertão é um hinterland da área colonizada, sendo “o limite do 

espaço povoado, cultivado, civilizado e territorializado que pouco a pouco o substitui. 

Portanto, podemos defini-lo simultaneamente como a realidade que preexiste ao 

                                                           
910 MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e História no Brasil. São Paulo: Annablume, 2005. p. 42-
43. 
911 MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e História no Brasil. op. cit., p. 69. 
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território e como a fronteira, indefinida e movente, deste último”912. Quando se 

esgotaram as áreas vazias a serem conquistadas, a designação sertão não deixava de 

existir, passando a ser utilizada para determinadas localidades, como, por exemplo, o 

sertão do Assú, o sertão do Piancó, o sertão dos Inhamuns. Portanto, as ações de Vaz 

Gondim durante seu primeiro governo possibilitaram o retorno e/ou chegada de súditos 

portugueses ao Rio Grande e incentivou que muitos destes desbravassem os sertões 

da capitania. No mapa a seguir estão sinalizados os principais rios que serviram como 

guia para muitos dos desbravadores dos sertões do Rio Grande. 

A conquista do rio Upanema e Mossoró. (1676-1679) 

 

Ao analisar as cartas de sesmarias doadas no ano de 1676 percebeu-se que 

as cinco concessões estavam cada vez mais distante da faixa litorânea da capitania, 

adentrando mais ao interior. Uma delas foi doada no rio Acauã913, na ribeira do Assú914. 

na ribeira do Assú915.Uma dessas sesmarias está com boa parte de seu texto ilegível 

e não foi possível encontrar informações sobre sua localização916.    

                                                           
912 Ibidem. p. 55. 
913 Carta de sesmaria doada em 23 de março de 1676 a Teodora Leite de Oliveira, Teodora dos Prazeres 
e Manuel Gonçalves Diniz, na ribeira do rio Acauã. IHGRN – Fundo Sesmarias. Livro 1, n. 30, fls 139-
140. RN 0039. 
914 Carta de sesmaria doada em 24 de março de 1676, na ribeira do Assú, a Gonçalo Leitão Arnoso, 
Antônio Lopes de Lisboa, Domingos Fernandes de Araújo, Manuel Afonso Fragoso, Bento da Costa Brito, 
Manuel de Amorim, Luiz Brito Bezerra. IHGRN – fundo Sesmarias. Livro 1, n. 31, fls. 141-142. RN 
0030. 
915 Carta de sesmaria doada em 16 de março de 1676 a Baltazar Antunes de Aguiar, José Martins de 
Morais e Matias da Costa, na ribeira do Assú. IHGRN – Fundo Sesmarias. Livro 1, n. 32, fls. 143-144. 
RN 0031. 
916 Carta de sesmaria doada em janeiro de 1676, a Teodósio de Oliveira Leite, Domingos Vaz Gondim, 
Pedro da Rocha Vieira, alferes João (ilegível), (ilegível) Bezerra. IHGRN – Fundo Sesmarias. Livro 1, n. 
27. RN 0026. 
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Percebe-se, assim, que as sesmarias até então doadas avançaram a fronteira 

do Rio Grande ao longo dos anos. A expansão das criações de gado empreendidas 

por sesmeiros que não mais pediam terras próximas ao litoral, por variados motivos, 

possibilitou um enfrentamento a maior barreira desta expansão: os diversos grupos 

indígenas. O desbravamento dessas terras por esses homens e mulheres possibilitou 

uma formação territorial que resultaria nos atuais limites do estado do Rio Grande do 

Norte. 

Em 1677, chegou ao governo da capitania Francisco Pereira Guimarães (1677-

1678). Apesar de a concessão ter sido solicitada a Guimarães e efetivada por esse 

capitão-mor do Rio Grande, os sesmeiros, no corpo do documento, afirmavam que as 

terras localizavam-se no Siará Grande, na localidade conhecida como Água Maré, atual 

Guamaré, nas salinas, local onde deságua no oceano Atlântico o rio Piranhas-Açú917. 

Ainda neste ano de 1678, em 12 de dezembro, uma sesmaria foi doada no rio 

Upanema Apesar de os sesmeiros solicitarem essas terras ao governo da capitania do 

Rio Grande, os mesmos citavam que as terras vazias solicitadas faziam parte do espaço 

da capitania do Siará Grande e que pretendiam povoá-las918. 

                                                           
917 O documento da carta de sesmaria aqui citado não foi encontrado. Foi encontrado um traslado dessa 
doação em um alvará de doação, expedido na Bahia, em 24 de outubro de 1678. Nesse alvará, um dos 
sesmeiros solicitantes, João de Castro Fragoso, da sesmaria no ano de 1677 estava preso, não sendo 
apresentado o motivo de sua prisão, em Salvador e pretendia doar a sua parte das terras para Salvador 
Vaz Barreto, alegando que as terras não haviam sido povoadas e que Vaz Barreto o havia ajudado, e 
queria beneficiá-lo com as terras.  Alvará de doação de sesmaria expedido em 24 de outubro de 1678 
a Salvador Vaz Barreto na Água Maré. IHGRN – Fundo Sesmarias. Livro 1. N. 35. 
918 Carta de sesmaria doada em 12 de dezembro de 1678, a Capitão Gonçalo Leitão Arnoso, José Leitão 
Arnoso, Lourenço de Faria Leitão, Jerônimo da Rocha, Antônio Lopes Leitão Izabel da Rocha, Domingos 
Alvares da Guerra Domingos Sanches das Silva, na ribeira do rio Upanema. IHGRN - Fundo Sesmarias. 
Livro 1, n. 42, fls. 177-180. RN 0040. 
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O rio Upanema, podendo ser visualizado no mapa 01, página 02, deságua no 

rio Apodi-Mossoró bem próximo à foz deste rio. Há uma proximidade entre este rio e 

o rio Piranhas-Açu. Percebe-se, a partir do relato desses sesmeiros, que a região a 

oeste do rio Açu não era percebida como pertencente à capitania do Rio Grande, mas 

sim ao Siará Grande. A fronteira entre as duas capitanias ainda era confusa, expondo 

algumas confrontações com sesmeiros que solicitaram terras na capitania do Siará 

Grande, bem como cartas de sesmarias na ribeira do Rio Açu e Upanema doadas na 

capitania do Rio Grande. 

Em novembro de 1679, já na administração do capitão-mor Geraldo de Suny 

(1679-1681), das quatro sesmarias doadas, duas estavam no sertão. foram doadas 

três sesmarias. Extremoz,919. no rio Jacu920. a Serra Trapuá, próximo ao atual munícipio 

de Currais Novos e ao rio Acauã921. em 28 de dezembro mais precisamente no rio 

Pirangi.922  

                                                           
919 Carta de sesmaria doada em 20 de novembro de 1679 a Lázaro de Freitas Bulhões em Extremoz.  
Arquivo Nacional, Códice 427, fl. 217-218. RN 1266. Para mais informações sobre as missões jesuíticas 
no Rio Grande ver: PORTO, Maria Emília Monteiro. Jesuítas na capitania do Rio Grande, século XVI-
XVIII. Arcaicos e Modernos. Tese de Doutorado – Universidade de Salamanca, Salamanca, 2000. E 
MORAIS, Ana Lunara da Silva. Entre veados, Carneiro e Formigas: conflitos pela posse de terra na 
ribeira do Ceará-Mirim, e concepções de mentalidade Possessória, 1725-1761. Dissertação de Mestrado 
– Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 2014. 
920 Carta de sesmaria doada em 18 de novembro de 1679, a João da Costa Marinho, Baltazar Gonçalves 
e Domingos dias Moreiras, no rio Jacu. IHGRN – Fundo Sesmarias. Livro 1, n. 38, fls. 161-163. RN 
0036. 
921 Carta de sesmaria doada em 01 de dezembro de 1679 a Luiz de Souza Furnas, Antônio Albuquerque 
da Câmara, Lopo de Albuquerque da Câmara, Pedro de Albuquerque da Câmara, na serra Trapuá, rio 
Acauã. IHGRN – Fundo Sesmarias. Livro 1, n. 39, fls. 165-167. 
922 Carta de sesmaria doada em 28 de dezembro de 1679 a Gonçalo da Costa Faleiro, no rio Pirangi. 
IHGRN – Fundo Sesmarias. Livro 1, n. 40, fls. 169-171. RN 0038. 
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No mapa pode-se perceber como ocorreram as doações de terras no espaço 

da capitania. Esse período foi marcado por concessões que ultrapassavam os limites 

da capitania do Rio Grande. A sesmaria doada no rio Acauã inaugurou um momento 

de desbravamento do sertão, de mais proximidade com os habitantes das terras mais 

interioranas, os tapuias, e da descoberta de terras férteis e com grande potencial para 

criação do gado, como as do entorno do rio Açu. 

No mapa, pode-se perceber como a marcação colorida ocupa grande parte do 

território da capitania do Rio Grande. Observa-se que a expansão dos sesmeiros 

conseguiu alcançar o limite do rio Açu, jamais conquistado. Chegaram a este limite e o 

ultrapassaram, alcançando o espaço da capitania do Siará Grande, como se pode 

perceber na marcação colorida, que chega até o rio Upanema, na foz do rio Apodi-

Mossoró. 

As doações de terras aqui analisadas são importantes documentos para se 

perceber como o sertão da capitania do Rio Grande era cada vez mais procurado para 

a criação do gado. Observa-se, nesses pedidos, que a ideia de um espaço vazio 

permaneceu no imaginário desses desbravadores. No entanto, paradoxalmente, a 

presença dos gentios bravos como possuidores das terras pleiteadas aponta a 

consciência desses sesmeiros de que, para a conquista efetiva dessas terras, não seria 

necessário apenas o gasto de suas fazendas para desbravar os caminhos, os custos 

das viagens e da implementação de suas criações de gado. O risco de suas vidas 

também estava em jogo. 

A denominação desses indígenas dada por esses sesmeiros, “gentio bravo”, 

também aponta um outro fator importante nesse momento. Primeiramente, estava 
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prevalecendo a ideia construída de que os indígenas do sertão eram os selvagens, 

portanto, o inimigo. A etnificação, como afirma o historiador John Monteiro923, desses 

grupos indígenas do sertão como tapuias, gentio bravo, pode ter reforçado o desejo de 

conquista de terras que eram consideradas pertencentes à Coroa portuguesa e não 

daqueles que as habitavam anteriormente. Assim, qualquer medida tomada com o 

intuito de impedir a permanência desses “bravos”, que lutaram por ela, nas terras do 

rei era justificável. 

Segundo Fátima Martins Lopes, em Índios, colonos e missionários na 

colonização da capitania do Rio Grande do Norte, a relação entre os conquistadores, 

que se fixaram nas terras recebidas nas ribeiras do Assú e Acauã, e os “gentios bravos” 

nem sempre era de total hostilidade. Em meio a relatos de ataques indígenas às 

fazendas recém-instaladas no sertão e da falta de segurança sentida pelos sesmeiros 

que se aventuravam por estas paragens, havia também relatos de uma convivência 

sem atritos entre os grupos924. 

Porém, como foi bem lembrado, são apenas alguns casos que relatam a 

manutenção de uma boa relação entre índios e conquistadores. A forma como esse 

gentio era tratado por esses sesmeiros foi ocultada na maioria dos documentos e, 

possivelmente, baseados na ideia construída de barbaridade destes índios do sertão, 

                                                           
923 MONTEIRO, John. Tupis, Tapuias e Historiadores: estudos de história indígena e do indigenismo. 
Tese de livre docência.  Departamento de Antropologia. UNICAMP. Campinas. 2001. p. 59-60. 
924 Citando uma carta de José Lopes de Ulhoa enviada ao rei em 22 de março de 1688, a autora 
argumenta que alguns manuscritos de moradores da capitania do Rio Grande apresentam boas relações 
com os indígenas do sertão, evitando um possível confronto entre as partes. LOPES, Fátima Martins. 
Índios, colonos e missionários na colonização da capitania do Rio Grande do Norte. Edição especial para 
o Projeto Acervo Digital Oswaldo Lamartine de Faria. Coleção Mossoroense. p. 267. 
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tais súditos da Coroa portuguesa tenham utilizado de diversas práticas para se apossar 

do espaço considerado vazio.  

Assim, a etnificação do grupo chamado de tapuias foi absorvida tanto pelos 

conquistadores quanto pelos próprios indígenas assim denominados. Essa referência 

possibilitou que os tapuias conseguissem um nível de organização que possibilitou uma 

maior capacidade de resistência à dominação europeia, mesmo que em determinados 

momentos seus objetivos não fossem aproximados, o que mostra como os tapuias, por 

mais que parecesse, não formavam um grupo homogêneo925. 

A seguir poderá ser entendida como as doações de sesmarias no sertão do 

Assú e para além dele, principalmente a partir de 1680, levaram a complicações na 

relação entre indígenas e conquistadores. Como esta área era uma fronteira ainda 

indefinida, não estando claro os limites entre as capitanias do Siará Grande e Rio 

Grande, as duas frentes de conquista que partiam das duas capitanias e tinham como 

principal objetivo a ocupação das terras da ribeira do Assú e seu entorno, acabaram 

encurralando os indígenas, impossibilitando a ocupação de alguma terra para sua 

sobrevivência. 

A conquista do sertão do Rio Grande que era Siara Grande (1680-1687) 

 

Após a análise das cartas de sesmarias doadas no território da capitania do Rio 

Grande até então conquistado, mostrando como foi o processo de adentramento pelo 

interior da capitania, passará a ser feito um estudo focado nas sesmarias doadas 

                                                           
925 PIRES, Maria Idalina Cruz. “Guerra dos Bárbaros”: resistência indígena e conflitos no nordeste 
colonial. Recife: FUNDARPE, 1990. P. 28. 
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apenas na zona de fronteira entre as capitanias do Rio Grande e do Siará Grande, a 

ribeira do Assú. A análise das concessões de todas as sesmarias até então doadas foi 

importante para perceber o movimento de expansão dessa população empenhada em 

ocupar os fundos territoriais da capitania. 

Ocupar esses fundos territoriais era de fundamental importância para a Coroa, 

pois evitava possíveis tentativas de invasão desse espaço por outros europeus e 

aumentava os rendimentos da fazenda real. Com a criação de gado sendo a principal 

atividade dessas pessoas, como se pode perceber nas justificativas apresentadas pelos 

sesmeiros, o sertão foi sendo desbravado por esses conquistadores criadores de gado, 

implantando suas fazendas nos lugares mais propícios para essas atividades, 

geralmente na beira dos rios. 

Os rios, importantes para a manutenção das fazendas de gado, mas também 

para as populações indígenas que ali viviam, eram rodeados por terras mais úteis e, 

como foi visto, era o principal ponto de referência para aqueles que pretendiam ocupá-

las. Os diferentes grupos indígenas aos poucos eram empurrados para fora de seus 

locais de habitação. Ficando sem suas terras e sofrendo abusos desses novos 

ocupantes do espaço, os índios começaram a reagir a essa expansão e passaram a 

ser considerados ainda mais como uma ameaça, que impedia os conquistadores mais 

temerosos de continuar com a expansão territorial. A ideia de o índio ser um elemento 

do espaço a ser combatido, fosse extinguindo-os ou apresando-os, foi criando raízes 

para evitar problemas àqueles que pretendiam ir para além do litoral. 

No caso da zona de fronteira entre Rio Grande e Siará Grande percebe-se, a 

partir de 1680, um movimento de ocupação que leva duas frentes de conquistadores 
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ao encontro desses indígenas. Uma vinda do oeste para o leste, na região que seria o 

Siará, e outra de leste para o oeste, na capitania do Rio Grande, encontrando-se as 

duas nos limites entre as duas capitanias, no rio Piranhas-Açu. 

As cartas de sesmarias doadas no Rio Grande possibilitaram, no início do 

capítulo, uma análise do avanço dos conquistadores pelo espaço do Rio Grande no 

sentido leste-oeste. Para um estudo mais aprofundado dessas levas de conquistadores, 

importantes para a definição dos limites fronteiriços entre as capitanias, serão 

analisadas, a seguir, as cartas de sesmarias do Siará Grande para que possa ser 

percebida a expansão no sentido oeste-leste. 

Em 5 de janeiro de 1680, João Fernandes Vieira requereu sua segunda 

sesmaria na capitania do Rio Grande. Dessa vez, sua solicitação foi feita na ribeira do 

Assú, no rio Três Irmãos 926. O suplicante, após receber as terras, povoou-as com seus 

gados e vaqueiros. Interessante destacar nesse requerimento a denominação “bárbaros 

inimigos”, o gentio deixou de ser bravo e passou a ser chamado claramente de bárbaro 

e de inimigo, além de ser expulso, como mandou sua Alteza Real, das terras que 

habitavam. Em fevereiro de 1680 mais três sesmarias foram doadas na capitania do 

Rio Grande. A primeira delas foi doada no dia 19 nas confrontações das antigas 

sesmarias de Manoel Afonso Fragoso e Teodósio da Rocha que, segundo os 

suplicantes, aqueles não haviam povoado e as terras estavam devolutas. As terras 

começavam no Rio Guaxinim, iam até o rio Piranhas, chegando ao rio Upanema927. A 

                                                           
926 Carta de sesmaria doada em 05 de janeiro de 1680 a João Fernandes Vieira. IHGRN – Fundo 
Sesmarias. Livros 1, n. 41, fls. 173-175. RN 0039. 
927 Carta de sesmaria doada em 19 de fevereiro de 1680 a Domingos Muniz Pereira, Bartolomeu Nabo 
correa, Gonçalo Pires de Gusmão, Manuel Ferreira, Luiz Antunes de Faria, João Ferreira Nogueira, 
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segunda concessão do mês foi solicitada no dia 21, no rio Acauã928 e no dia 22 de 

fevereiro no rio Três Irmãos, Jaguaribe e Upanema Assú. As terras seguiam a costa do 

mar929. Na ribeira desse mesmo rio, sendo as duas concessões feitas no dia 5 de 

abril930. 

Entre o rio Guaxinim e o rio Piranhas foi doada, dia 24 de janeiro de 1681931. 

No dia 25 do mesmo mês, uma sesmaria no rio Jaguaribe932. Apesar de estas terras 

estarem claramente no espaço da capitania do Siará Grande, os sesmeiros afirmavam 

que a sesmaria encontrava-se na capitania do governo do Rio Grande. Para além do 

Açu, mais a oeste, no rio Upanema, foram doadas de terras no dia 12 de fevereiro de 

1682, na capitania do Rio Grande, nas proximidades das habitações dos índios Paiacu, 

um dos grupos tapuias da região933. Assim como nos casos citados anteriormente, a 

sesmaria concedida localizava-se no espaço da capitania do Siará Grande, no entanto, 

os sesmeiros se remetiam ao governo do Rio Grande. 

                                                           

Baltazar Nogueira, Antônio de Freitas, Manoel Rodrigues Rocha entre o rio Guaxinim e Piranhas. IHGRN 
– Fundo Sesmarias. Livro 1, n. 43, Fls. 181-183. RN 0041. 
928 Carta de sesmaria doada em 21 de fevereiro de 1680 a Antônio Gonçalves Cabral, Antônio de 
Azevedo Cabral, Antônio Moreira, Pascoal Pereira de Lima e Antônio da Fonseca, no rio Acauã. IHGRN 
– fundo Sesmarias. Livro 1, n. 45, fls. 185-190. RN 0042. 
929 Carta de sesmaria doada em 22 de fevereiro de 1680 a Felipe da Silva, José Gomes de Lima, Antônio 
Cabral e Pasqual de Alves Franco em Assú. IHGRN – Fundo Sesmarias, Livro 1, n. 46. RN 0043. 
930 Carta de Sesmaria doada em 05 de abril de 1680 a Simão de Gois Vasconcelos e Manuel Pereira 
de Freitas no rio Acauã.  Arquivo Nacional, Códice 417, fl. 167-168. RN 1258. Carta de Sesmaria doada 
em 05 de abril de 1680 a Simão de Gois Vasconcelos e Manuel Pereira de Freitas no rio Acauã.  Arquivo 
Nacional, Códice 417, fl. 126v-128. RN 1260 
931 Carta de sesmaria doada em 24 de janeiro de 1681 a Domingos Escócio, entre o rio Piranhas e o rio 
Guaxinim. Arquivo Nacional, Códice 427, fl. 178-179v. RN 1263 
932 Carta de sesmaria doada em 25 de janeiro de 1681 a Florenço Dornellas e demais companheiros no 
rio Jaguaribe. Arquivo Nacional, Codice 427, fl. 183 - 184v. RN 1261. 
933 Carta de sesmaria doada em 12 de fevereiro de 1682 a Bartolomeu Nabo Correa no rio Upanema.  
AN, Códice 427, fl. 209v, 210-210v, 211-211v. RN 1264. 
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A partir desses requerimentos pode-se perceber como os limites das capitanias 

eram confusos. Sesmarias em território da capitania do Rio Grande doadas pelo 

governo do Siará Grande e terras na capitania do Rio Grande concedidas pelo Siará 

Grande são evidências de como os limites entre as duas capitanias eram incertos, não 

apenas para os suplicantes, mas também para as autoridades que em nenhum 

momento contestaram as solicitações afirmando que não podiam doar terras fora de 

sua jurisdição, pois acreditavam que essas áreas ainda faziam parte das capitanias que 

governavam. 

Mapa 01: Frente conquistadora do Rio Grande 

 
Fonte: Mapa elaborado pela autora, Patrícia de Oliveira Dias, por meio do Google Earth 
baseado nas informações encontradas nas cartas de sesmarias e doações de chãos de 
terra contidas nos livros de sesmarias e nos livros de Cartas e Provisões do Senado da 
Câmara, junto ao IHGRN. 
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Ao observar a marcação colorida no mapa à cima, depreende-se que as 

sesmarias doadas até o ano de 1682 ultrapassaram o limite demarcatório do Rio 

Grande: o rio Piranhas-Açu. Foram além do rio Upanema também, alcançado áreas ao 

leste do rio Jaguaribe. As sesmarias até aqui apresentadas são importantes subsídios 

para entender a formação de uma nova zona de fronteira entre essas duas capitanias. 

Timidamente, os sesmeiros que se reportavam ao Rio Grande ao conseguirem terras 

que comumente eram consideradas do Siará Grande foram construindo uma nova 

interpretação sobre esses espaços e abriram caminho para o alargamento dos limites 

fronteiriços do Rio Grande. 

Observando o outro lado da fronteira, a capitania do Siará Grande, encontram-

se duas sesmarias doadas no ano de 1680, em Água Maré, no rio Três Irmãos. Estas 

duas sesmarias foram doadas no dia 14934 e outra no dia 22 de abril935. Nesse caso, 

apresentam-se duas solicitações de sesmarias em terras há muito consideradas como 

do Rio Grande, mas feitas ao governo do Siará-Grande. Em Água Maré, hoje atual 

município de Guamaré, já haviam sido doadas outras sesmarias, como foi citado 

anteriormente.  

No ano de 1681 as doações no sertão continuaram. A primeira sesmaria doada 

nesse ano foi em 15 de janeiro, A sesmaria doada na capitania do Siará Grande não 

apresentava a localidade, mas afirmava que era nas confrontações de Gonçalo Leitão 

Arnoso. Como foi apresentado anteriormente, esse sesmeiro foi um dos primeiros 

                                                           
934 Carta de sesmaria doada em 14 de abril de 1680 a Pedro Farto, na Água Maré. Arquivo Nacional, 
códice 427, Fl.172-172v, 173.Ce 1439. 
935 Carta de sesmaria doada em 22 de abril de 1680 a Pedro Farto, na Água Maré. Arquivo Nacional, 
códice 427, Fl.173-173v,174-174v. CE 1440. 
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conquistadores a solicitarem terras além do Açu e possuía terras na ribeira do rio Açu 

e do rio Upanema. Acredita-se que esta sesmaria fora doada na ribeira do Upanema, 

devido às confrontações apresentadas no documento936. 

As demais sesmarias do ano de 1681, que serão analisadas a seguir, foram 

solicitadas e concedidas na capitania do Siará Grande. Deve-se perceber nessas 

concessões uma característica em comum: as três sesmarias apresentam como limites 

ou como referência os marcos de divisão entre as duas capitanias. 

Em 26 de junho de 1681937. na serra Tapetama, em 16 de maio de 1681, foram 

apresentados como confrontações os limites entre as capitanias do Rio Grande e do 

Siará Grande938. em 22 de março de 1681, uma terra na lagoa do Piató. Nessa 

sesmaria foi citado o marco que dividia as duas capitanias como confrontação, que iam 

do rio Três Irmãos até a lagoa do Piató939. 

Debruçando-se sobre esses dados, percebe-se que os limites das duas 

capitanias, até 1680 ainda continuava sendo o rio Açu para esses sesmeiros do Siará 

Grande. Algumas concessões feitas por moradores do Rio Grande, como foram 

apresentadas anteriormente, já chegavam a ir além desse limite, começando suas 

confrontações no rio Upanema.  

                                                           
936 Carta de sesmaria doação 15 de janeiro de 1681 a Teodósio da Rocha e demais companheiros. 
Datas de Sesmarias. Fortaleza: Eugenio Gadelha e Filho, 1920. v.1p.39-40. CE 0016. 
937 Carta de sesmaria doada em 26 de junho de 1681, a Francisco Berenger de Andrada, na lagoa do 
Assú. Datas de Sesmarias. Fortaleza: Eugenio Gadelha e Filho, 1920. v.1p.45-46. CE 0019. 
938 Carta de sesmaria doada em 16 de maio de 1681 a Francisco Berenger de Andrada, João Cesar 
Berenger, Feliciano Berenger de Andrada e Antônio Bezerra Berenger. Datas de Sesmarias. Fortaleza: 
Eugenio Gadelha e Filho, 1920. v.1p.43-44.CE 0018. 
939 Carta de sesmaria doada em22 de março de 1681, João de Freitas Correa e Dona Maria Cesar, na 
Lagoa do Piató. de Sesmarias. Fortaleza: Eugenio Gadelha e Filho, 1920. v.1, p.41-42. CE 0017. 
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Outro fator que deve ser levado em consideração é o não avanço dos sesmeiros 

do Siará Grande à capitania do Rio Grande. Nas solicitações feitas nesta capitania, até 

aqui analisadas, todas elas respeitavam a linha divisória representada pelo rio Açu, 

ultrapassando apenas poucas léguas a margem leste deste rio. Ao contrário do que 

acontecia com os sesmeiros do Rio Grande, que iam muito além dos limites conhecidos. 

Essa ação dos homens do Rio Grande pode ter ocorrido de forma deliberada, sendo 

um reflexo do interesse que tinham em transformar aquele espaço em território do Rio 

Grande. Ou havia um simples desconhecimento do espaço que recebiam em forma de 

sesmaria, causando uma sobreposição de doações. 

Em 1682, as sesmarias continuaram sendo solicitadas na região do Assú e 

concedidas pelo capitão-mor do Siará Grande. Em 17 de fevereiro desse ano, mais 

uma vez, no sertão do Assú.  com os limites das duas capitanias940. 

Nesse mesmo dia 17 de fevereiro Maria César pediu mais uma sesmaria, na 

capitania do Siará Grande, começando na praia do Marco e indo em direção ao sertão 

do Assú941. O interessante nesse caso é que a mesma sesmeira solicitou as mesmas 

terras na capitania do Rio Grande, no mesmo dia 17 de fevereiro de 1682. Nesse 

documento fica mais claro que as terras iniciavam-se na praia do Marco, nas divisas 

entre as duas capitanias e tinham tamanho de 15 léguas de largura por 15 léguas de 

cumprimento. Mas a quantidade de terras solicitadas foi de 30 léguas por 25, porém o 

                                                           
940 Carta de sesmaria doada em 17 de fevereiro de 1682 a Antônio Bezerra de Andrada, Feliciano 
Berenger de Andrada, João Cesar Berenger, João de Feitas Correa, Francisco Berenger de Andrada. 
Arquivo Nacional, Códice 427, Fl. 211v,212-212v, 213 CE 1443. 
941 Carta de sesmaria doada em 17 de fevereiro de 1682 a Dona Maria Cesar, na praia do Marco. 
ALGUMAS datas de sesmarias cearenses registradas na Bahia. Revista do Instituto Historico do Ceara, 
Fortaleza, ano 46, T. 46, p.214, 1932. CE 1402. 
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Provedor Mor da Fazenda Real do governo geral não permitiu que tamanha quantidade 

de terra fosse doada para apenas uma pessoa, mesmo sabendo do grande cabedal 

que tal sesmeira possuía942. 

Nesse caso de Maria César, uma das hipóteses que podem explicar os motivos 

que a levaram a solicitar dois títulos para uma mesma terra, e a autoridades de 

capitanias diferentes, é a confusão sobre a qual jurisdição pertencia tal espaço. Na 

dúvida, a sesmeira solicitou ao Rio Grande e ao Siará Grande, para que não corresse 

riscos de perder as terras que pleiteava.  Um fato interessante nessas solicitações é a 

redução da extensão solicitada pela sesmeira, mesmo sabendo que ela teria recursos 

para beneficiar toda a terra solicitada. Baseado em exemplos passados, de sesmeiros 

que não conseguiram utilizar toda a extensão da terra recebida, causando graves danos 

à Fazenda Real, o provedor diminuiu a porção de terras no ato da concessão. 

Esses casos de redução no tamanho das terras solicitadas e a obrigatoriedade 

de apenas serem concedidas sesmarias de três léguas por uma iria somente acontecer 

em 1697, após a ordem régia de 27 de dezembro, diante de muitos casos de doações 

de grandes extensões de terras para poucas pessoas que não conseguiam utilizar toda 

a sesmaria recebida943. 

                                                           
942 Carta de sesmaria doada em 17 de fevereiro de 1682 a Dona Maria Cesar, na praia do Marco. AN, 
Códice 427, Fl.213-213v, 214-214v, 215. RN 1265. 
943 Carmen Alveal no capítulo quatro de sua tese analisa como a partir do reinado de Dom Pedro II de 
Portugal houve sérias limitações no processo de doação de sesmarias, dentre elas esta a limitação de 
léguas solicitadas por requerimento e o número de solicitantes, que após 1699 só poderiam ser dois. 
ALVEAL, Carmen. Converting Land into Property in the Portuguese Atlantic World, 16th-18th Century, 
2007. 
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Em 11 de agosto de 1682, mais uma sesmaria foi solicitada ao governo do Siará 

Grande com confrontações dentro do espaço da capitania do Rio Grande. nas 

proximidades da serra do Cabugi944. Curioso que essa foi a primeira sesmaria do Siará 

Grande que ultrapassou os limites do Açu, chegando às proximidades da nascente do 

Rio Siará-Mirim, no atual munícipio de Lajes. 

em 18 de julho de 1683 solicitaram uma sesmaria que tinha como principal 

ponto de referência o rio Upanema945. Nesses dois últimos pedidos de sesmarias, pode-

se perceber a indefinição do limite entre essas duas capitanias, sendo atravessada a 

todo o momento pelas jurisdições do Rio Grande e do Siará Grande. Até o momento 

não foram encontrados nenhum conflito entre as autoridades pela jurisdição sobre o 

território devido a essa falta de clareza sobre os limites fronteiriços das duas capitanias. 

A ausência de conflitos, não só entre autoridades, mas também entre os sesmeiros, até 

mesmo com os possíveis posseiros daquela área, pode ser um reflexo do não 

cumprimento da exigência de utilizar as terras recebidas em forma de sesmarias.  

Outra possibilidade para a ausência de conflitos entre os solicitantes dessas 

terras e os capitães-mores que as doavam era o conhecimento não apenas da região, 

mas também de quem estava solicitando terras. Muitos dos sesmeiros aqui citados 

apresentavam atividades nas duas capitanias, especialmente a criação de gado, tanto 

no Rio Grande como no Siará Grande, mas principalmente no Rio Grande. Teodósio 

da Rocha, por exemplo, recebeu concessões no Assú tanto pelo governo da capitania 

                                                           
944 Carta doada em 11 de agosto de 1682 a Jorge Coelho de Sousa e mais nove companheiros no rio 
Açu. Datas de Sesmarias. Fortaleza: Eugenio Gadelha e Filho, 1920. v.1p. 71- 72. CE 0030. 
945 Carta de sesmaria doada em 18 de julho de 1683 a Manuel Viana e Manuel Alves Patrão na ribeira 
do Upanema. Datas de Sesmarias. Fortaleza: Eugenio Gadelha e Filho, 1920. v.1p. 75-76. CE 0032 
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do Rio Grande como na capitania do Siará Grande. O mesmo aconteceu com Maria 

César, a família Berenger de Andrada e Teodósio Grassiman. 

Os sesmeiros de ambas capitanias estavam cientes dessa zona de fronteira 

indefinida. No entanto, essa confusão de limites foi-se exaurindo ao longo dos anos e 

cada vez mais a divisão das duas capitanias foi-se definindo. Na década de oitenta do 

século XVII apenas mais uma sesmaria foi encontrada na região, doada pelo governo 

da capitania do Rio Grande. Essa sesmaria foi solicitada, em 14 de julho de 1684 por 

Damásia de Morais, Maria da Conceição e mais três companheiros na ribeira do Assú, 

no rio das Conchas, em um local conhecido como, segundo o documento, “gado bravo”, 

para criar seus gados946. 

No mapa pode ser percebido como foi o avanço dos sesmeiros que solicitaram 

terras na capitania do Siará Grande. Essa expansão foi um pouco mais comedida em 

relação ao limite fronteiriço. Como se pode observar, a marcação colorida no mapa 

mostra como as sesmarias avançaram em poucas léguas a margem leste do rio Açu, 

invadindo um pouco o espaço da capitania do Rio Grande. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
946 Carta de sesmaria doada em 14 de julho de 1687 a Damásia de Morais e demais companheiras na 
ribeira do Assú. Arquivo Nacional, códice 427, fl. 261-263. RN 1267. 
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Mapa 02: Frente conquistadora do Siará Grande 

 
Fonte: Mapa elaborado pela autora, Patrícia de Oliveira Dias, por meio do Google Earth 
baseado nas informações encontradas nas cartas de sesmarias e doações de chãos de 
terra contidas nos livros de sesmarias e nos livros de Cartas e Provisões do Senado da 
Câmara, junto ao IHGRN. 

 

Nesse mapa pode-se perceber a área territorial escolhida pelos sesmeiros do 

Siará Grande. A marca vermelha representa as terras doadas nesta capitania. Observa-

se que essas sesmarias, ao contrário do que aconteceu no caso do Rio Grande, pouco 

avançam o limite do rio Açu, ficando mais concentrada no território até então 

considerado como pertencente a capitania do Siará Grande. 

Após a análise dessas sesmarias foi possível perceber como os limites entre as 

capitanias eram ainda muito confusos. Essa confusão poderia ser uma forma de 

camuflar um desejo de expansão territorial da capitania do Rio Grande, por isso os 

capitães-mores dessa capitania não contestavam ou mesmo investigavam as 

pretensões daqueles que solicitavam terras no Rio Grande. Como pode ser percebido 
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nas reflexões feitas anteriormente, os sesmeiros do Siará Grande não ocuparam 

grandes dimensões de terras dentro dos limites do Rio Grande, o que pode ser reflexo 

de um respeito a essa fronteira e um comportamento que visava evitar conflitos, ou 

mesmo um desconhecimento daquela área. No mapa a seguir, pode-se perceber essa 

zona de fronteira entre as duas capitanias. 

Mapa 3: Zona de Fronteira Jaguaribe-Açu 

 
Fonte: Mapa elaborado pela autora, Patrícia de Oliveira Dias, por meio do Google Earth 
baseado nas informações encontradas nas cartas de sesmarias e doações de chãos de 
terra contidas nos livros de sesmarias e nos livros de Cartas e Provisões do Senado da 
Câmara, junto ao IHGRN. 

 

No mapa observa-se duas áreas de fundos territoriais conquistados se 

sobrepondo. A mancha colorida roxa representa a frente conquistadora do Rio Grande, 

já a mancha vermelha representa o avanço dos sesmeiros do Siara Grande. No centro, 

a interseção dessas duas frentes conquistadoras constitui uma zona de fronteira, ou 
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seja, uma área sem uma definição mais concreta, apresentando imprecisões quanto à 

jurisdição que pertenciam. 

Após esse ano, nenhuma sesmaria foi doada na localidade em nenhuma das 

duas capitanias no século XVII. Vale salientar que a partir de 1687 a situação entre os 

indígenas e os moradores dessas terras do sertão tornou-se mais crítica. Na década 

de oitenta já era comum alguns ataques dos indígenas protestando contra esse avanço 

dos conquistadores, que os obrigava a sair de suas terras e eram cada vez mais 

encurralados nas sobras dessas sesmarias, resultando na Guerra dos Bárbaros.  

A partir do século XVIII foram muito comuns as solicitações nos sertões, 

principalmente em locais que serviram como palco para massacres, lutas, rivalidades 

entre conquistadores, fossem estes paulistas ou das Capitanias do Norte do Estado do 

Brasil, e indígenas. A maioria das pessoas que solicitaram terras nessas áreas, até 

onde essa pesquisa conseguiu perceber, eram participantes das tropas – fosse de 

paulistas, tropas pagas ou das ordenanças – que estiveram em ação na Guerra dos 

Bárbaros. 

O capitão Teodósio da Rocha e seus filhos, fazem parte desse grupo de 

combatentes que conseguiram manter terras nas ribeiras do sertão. Teodósio da Rocha, 

em 1702, deixou o posto de capitão de uma das companhias do terço de Manuel 

Alvares de Morais Navarro, e em 1703, pediu afastamento do presídio do Assú.  Mas, 

alegando que os serviços desse capitão ainda eram muito úteis na defesa do presídio 

este afastamento foi negado947. 

                                                           
947 Carta para Teodósio da Rocha. Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. v. 39. P. 
184-185. 
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Mesmo depois da fixação dos Paiacu no Apodi e no Jaguaribe, recursos para 

manter Missões com grande número de índios não estavam dando conta da demanda. 

Precisando de alimentos, os índios continuavam a abater o gado solto, mas que 

pertenciam a algum fazendeiro das localidades próximas aos aldeamentos. Essas ações 

levavam a novos conflitos entre os moradores e os índios missionados. Para evitar mais 

constrangimentos, em 1704, os Paiacu da aldeia do Jaguaribe, em parte, foram 

enviados para a aldeia do Urutagui, na capitania da Paraíba, e parte dos índios de 

Apodi foi para o local da antiga missão de Igramació, formando um novo aldeamento 

chamado de Nossa Senhora da Encarnação. Todas essas missões ficavam no litoral948. 

Apesar dessa transferência de parte dos indígenas da Missão do Apodi para o 

litoral, essa missão não chegou ao fim nesse momento. Segundo Fátima Lopes, relatos 

da presença jesuíta na missão perduram até 1709, e foi nesse ano que Philippe Bourel, 

jesuíta responsável pela criação desse aldeamento, faleceu no Apodi, deixando em seu 

lugar o padre jesuíta Bonifácio Teixeira. Os conflitos entre indígenas Paiacu da missão 

do Apodi e os indígenas Janduí, bem como os conflitos entre os indígenas e os 

povoadores da região fizeram com que o padre Bonifácio Teixeira abandonasse, em 

1712, a missão e seguisse viagem com uma tropa de soldados, que foi dizimada por 

um grupo de índios949. 

Não se sabe que grupo de indígenas era esse que atacou a tropa de soldados 

que seguia com o jesuíta, mas se sabe que uma suspeita de um novo levante dos 

indígenas surgiu no ano de 1712. Baseando-se nessa suspeita, o sargento-mor do 

                                                           
948 LOPES, Fátima Martins. Índios, colonos e missionários na capitania do Rio Grande do Norte. p. 379. 
949 Ibidem. p. 379-380. 
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Terço dos Paulistas enviou até o Mossoró uma pequena tropa para observar a situação 

dos índios na missão do Apodi e não permitir que estes se levantassem contra os 

moradores da região. Um novo conflito poderia eclodir a partir de alguma ação desses 

indígenas. Em 1712, José de Morais Navarro, sargento-mor do Terço dos Paulistas, 

que nesse ano estava no comando desse terço, substituindo seu irmão, o mestre de 

campo Manuel Alvares de Moraes Navarro, passou uma ordem para o capitão Teodósio 

da Rocha e para seu filho, o capitão Bonifácio da Rocha Vieira. Afirmando que esses 

oficiais tinham muita experiência e prestavam muito bem serviço à Coroa, ordenou que 

partissem imediatamente para a fazenda que possuíam no Mossoró950.  

A ida e a permanência desses oficiais na fazenda tinham como intuito ficar nas 

proximidades com a aldeia do Apodi, uma vez que a fazenda estava em suas 

confrontações. Os oficiais deveriam fazer, periodicamente, visitas a aldeia instalada nas 

margens desse rio com a finalidade de perceber como os tapuias estavam organizados, 

se possuíam intenção de permanecerem em paz ou se levantariam novamente951.  

A fazenda Monxoró, como está citada no documento, situava-se a 14 léguas e 

meia da aldeia do Apodi. O sargento-mor José Morais de Navarro pedia que as 

informações fossem passadas detalhadamente. A necessidade de estar tão perto dessa 

aldeia ocorreu, pois nesse momento os Janduí, também conhecidos como Capela, 

haviam entrado em conflito novamente com os conquistadores e havia uma 

possibilidade deles conseguirem aliar-se aos Paiacu do Apodi952. 

                                                           
950 MEDEIROS FILHO, Olavo. Notícia sobre a fazenda do Monxoró, em 1712. Coleção Mossoroense, 
série “B”, N. 477, 1987. 
951 Ibidem. 
952 Ibidem. 
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Teodósio da Rocha era reconhecido pelos seus esforços de aproximação com 

os indígenas. Em 1714 estavam na aldeia de Guajirú indígenas Jandui, Caboré e 

Capela. Alguns destss índios haviam fugido da fortaleza de Itamaracá e chegaram até 

a aldeia. Ao que parece, segundo o documento, esses indígenas estavam aprisionados, 

pois ainda não haviam feito as pazes com os conquistadores. Foi com esse intuito de 

fazer essas pazes que o “Cap.m chamado Theodosio da Rocha experiente nesta 

materia”, juntamente com dois padres, foram até a aldeia de Guajiru, onde foi 

estabelecida a paz com esses indígenas953. 

Percebe-se então como, nesse momento delicado de expansão territorial, 

agentes históricos como Teodósio da Rocha eram imprescindíveis para a concretização 

desse objetivo, que não dependia apenas da vontade de conquistar, mas também da 

reação daqueles que teriam suas terras tomadas por esse movimento de conquista de 

um grupo. 

Ter pessoas que se relacionassem bem com os habitantes de um espaço que 

se quer ocupar é importante, uma vez que, antes da eclosão de um conflito, é 

necessária uma negociação de uso do espaço que atenda as necessidades dos dois 

grupos. Mesmo que a intenção futura de um grupo seja ocupar e administrar na 

totalidade esse espaço, esse primeiro momento de aproximação e ajustes de termos 

de uso era primordial. 

Nas ocorrências de 1712 e de 1714, as quais Teodósio da Rocha foi chamado, 

a discussão dos termos de acordo era necessária não para evitar um conflito, mas sim 

                                                           
953 1714, Agosto, 25, Lisboa. ASSENTO (cópia) da Junta das Missões sobre o extermínio e pazes feitas 
com os índios tapuias Caboré e Capela que estavam reunidos na aldeia Guajiru. AHU-Rio Grande do 
Norte, papéis avulsos, Cx. 1, D.78. 
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para finalizá-lo. Pessoas como esse capitão, com experiência em primeiros contatos e 

com a manutenção de boa relação com indígenas, também foram essenciais para esse 

momento delicado de definições de limites, separadores de formas de uso de espaço. 

Agentes como o capitão Teodósio da Rocha não eram importantes apenas por 

conseguir manter boas relações, mas sim com a manutenção de espaços. Esse capitão 

e membros de sua família receberam sesmarias no sertão e na cidade do Natal e, 

apesar de em alguns momentos na documentação parte dessas terras surgirem como 

devolutas, pode-se perceber que, principalmente na ribeira do Mossoró, essas 

sesmarias não somente permaneceram na sua família, mas como se organizaram para 

não as perder. 

Ao longo do processo de territorialização foi possível perceber que os 

conquistadores, partindo do litoral do Rio Grande, ocuparam os sertões dessa capitania, 

ao tempo que transformavam estes fundos territoriais em áreas de trânsito, uma vez 

que contavam com bases de apoio vitais para seu constante movimento em todo o 

espaço das Capitanias do Norte. Ao passo que esses homens de conquista seguiam 

cada vez mais adentrando os territórios recém-conquistados, as áreas de trânsito 

passavam por uma sofisticação e aumento de sua população, construindo bases e 

estruturas que atendiam a uma povoação perene. Assim, transformar-se-iam em zonas 

de difusão, quer dizer, em importantes elos de ligação entre o sertão e o litoral do Rio 

Grande, consolidando, desta maneira, um processo de territorialização. 
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Sessão II – 28/07/2016 

 
ILUSTRES SENHORAS DA TERRA: MULHERES, FAMÍLIA E POVOAMENTO 
NA CAPITANIA DE PERNAMBUCO (SÉCULOS XVII-XVIII) 
 

Angélica Lopes Bulhões954 

 

O estudo sobre as mulheres e a família durante o período colonial tem sido 

desenvolvido nas últimas décadas. O tema já foi abordado por historiadoras como Maria 

Beatriz Nizza da Silva, Suely Almeida, Jeannie Menezes e Eni de Mesquita Samara. Nizza 

verificou os aspectos da constituição familiar durante o período, mas não especificou o tema 

sobre uma capitania; Almeida analisou os recolhimentos na capitania de Pernambuco na sua 

tese intitulada O sexo devoto: normatização e resistência feminina no Império Português 

séculos XVI – XVIII; Menezes trabalhou com os aspectos legais do feminino na capitania de 

Pernambuco durante o século XVIII e Samara com a família, as mulheres e o povoamento 

na capitania de São Paulo no século XVII. Este estudo pretende verificar aspectos 

relacionados à família e às mulheres possuidoras de terras na capitania de Pernambuco, 

utilizando-se como fontes a Documentação Histórica Pernambucana e o Arquivo Histórico 

Ultramarino. 

                                                           
954 Graduanda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bolsista de Iniciação 
Científica pela Pró-Reitoria de Pesquisa (Propesq) vinculada ao projeto “Formação de elites coloniais 
das Capitanias do Norte por meio da análise das sesmarias” coordenado pela professora Carmen 
Alveal. 
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A primeira geração dos povoadores desta capitania que vieram com Duarte Coelho 

não teve uma grande capacidade de investimento nas suas terras para erguer fábrica e 

comprar escravos. Somente alguns indivíduos tornaram-se senhores de engenho e “em 

1550, Duarte Coelho pôde dar conta de cinco engenhos em operação. [...] Na década de 

1580, Pernambuco possuía 66 engenhos e era a principal região produtora de açúcar no 

Brasil”955. 

Segundo Evaldo Cabral de Mello, os colonos que aportaram a partir de 1570 

trouxeram cabedais e exploraram as oportunidades oficiais ou comerciais que lhes permitiriam 

impor-se aos duartinos e seus descendentes e aos colonos que se fixaram na capitania956. 

Para Ronald Raminelli, na América portuguesa os senhores de engenho viam-se como 

nobres, e 

a ‘nobreza da terra’ ou os ‘principais da terra’ não eram títulos concedidos pela 
monarquia, mas autodenominação, autopromoção, mecanismo encontrado pelas 
elites coloniais para exercer o papel de comando semelhante ao da nobreza 
europeia957. 
  

Dessa forma, ter um engenho significava, na sociedade colonial, ter um prestígio e 

um status de mando político e social. O uso do título “nobreza da terra” contribuía para 

engrandecer o poderio dessas ilustres famílias coloniais, diferenciando-se dos demais 

indivíduos e aproximando-se dos modelos portugueses. 

                                                           
955 SCHWARTZ, Stuart. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 33. 
956 MELLO, Evaldo Cabral de. O bagaço da cana: os engenhos de açúcar do Brasil holandês. São 
Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2012. p. 26. 
957 RAMINELLI, Ronald. Nobrezas do Novo Mundo: Brasil e ultramar hispânico, séculos XVII e XVIII. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. p. 120. 
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A posse da terra e o controle de pessoas dependentes faziam com que os senhores 

de engenho se reconhecessem como pertencentes à nobreza colonial. De acordo com Stuart 

Schwartz, “a generosidade para com seus iguais e dependentes, a autoridade sobre a família 

e os servidores, a hospitalidade e o senso de honra pessoal e familiar permitiam aos senhores 

de engenho agirem como nobres e, portanto, sê-lo”958. 

As funções que esses indivíduos tinham na sociedade colonial, seu modo de vida 

e seus comportamentos faziam com que as pessoas reconhecessem as posições dessas 

famílias como pertencentes a uma nobreza colonial959. O casamento entre as famílias era 

importante para manter um status elevado, garantindo seu destaque na sociedade. De acordo 

com Suely Almeida,  

extremamente interessantes são as táticas usadas pelas famílias, que garantiam 
o casamento das filhas e, ao mesmo tempo, esperavam que, da mesma forma, 
as outras famílias procedessem, garantindo aos filhos do sexo masculino bons 
dotes para facilitar sua posterior ascensão social960. 
 

Portanto, a comunicação entre as famílias de qualidade diferenciada era 

significativa para o estabelecimento das uniões matrimoniais, que tinha, nos seus principais 

critérios, a pureza da linhagem e os bons dotes. 

 

Família e casamento 

A pequena nobreza vinda de Portugal era formada pela união de “fatores que 

conjugados traçavam um perfil dos principais da terra, que eram: ascendência militar, poder 

                                                           
958 SCHWARTZ, Stuart. Op cit. p. 230. 
959 Idem, p. 232. 
960 ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de. O sexo devoto: normatização e resistência feminina no 
Império Português séculos XVI – XVIII. Recife: Editora Universitária/UFPE, 2005, p. 68. 
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econômico e político, conquista, povoamento e defesa da colônia”961. Dessa forma, as 

principais famílias da terra na capitania de Pernambuco eram formadas por pessoas que 

conquistaram e se fixaram no território, promoveram o povoamento por meio do casamento 

entre famílias importantes, garantindo o poderio econômico e político e a defesa territorial 

com os militares. 

A atuação das mulheres na capitania já se mostrou ativa desde o governo de D. 

Brites de Albuquerque, que governou por volta de 1554-1584. Também houveram as 

mulheres que, após a invasão holandesa, assumiram seu patrimônio como cabeça do 

casal962, como pode ser verificado na obra de Loreto Couto963.   

As melhores famílias da terra, compostas por aquelas que tinham o poder local na 

capitania, seguiam práticas do Antigo Regime em Portugal, “presentes também em outras 

partes do ultramar, quais sejam: a conquista, a administração real e a câmara municipal”964. 

A conquista feita pelos colonos, a administração e a participação que esses indivíduos tinham 

na câmara fizeram com que estivesse garantida a manutenção das suas redes e do seu 

prestígio social. 

                                                           
961 ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de; SILVA, Gian Carlo de Melo. Famílias brasilas: Pernambuco e 
a Mestiçagem (séculos XVI-XVIII). Clio. Série História do Nordeste (UFPE), v. 25.1, 2007, p. 65. 
962 Segundo as Ordenações Filipinas, “morto o marido, a mulher fica em posse e cabeça de casal, se 
com ele ao tempo de sua morte vivia, em casa teúda e manteúda, como marido e mulher. E de sua 
mão receberão os herdeiros do marido partilha de todos os bens, que por morte do marido ficarem, e 
os legatários os legados.” (Ord. Fil. IV, 95). 
963 COUTO, Dom Domingos de Loreto. Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco. Recife: 
Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1981. 
964 FRAGOSO, João. A formação da economia colonial no Rio de Janeiro e de sua primeira elite 
senhorial (séculos XVI e XVII). In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de 
Fátima (Orgs.). O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI - XVIII). 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 42. 
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O papel da família no processo de colonização ocorre com a articulação do poder 

em nível local, permitindo a formação de fortunas nas mãos das famílias, que “para os de 

origem nobre, os benefícios concedidos no além-mar eram a chance de manter/ampliar 

terras, rendas e prestígios da metrópole”965. Logo, torna-se possível a compreensão da 

natureza da sociedade na América Lusa, com práticas vindas da sociedade portuguesa. 

Segundo João Fragoso, “pertencer de fato à nobreza da terra significava ter o 

‘consentimento’ da sociedade, ser visto por esta como nobre ou, o que é o mesmo, ser 

reconhecido como membro de um grupo de qualidade superior”966. Então, para essas famílias, 

seu propósito era assegurar a hegemonia sobre a sociedade colonial, como é possível 

observar, por exemplo, nos descendentes dos primeiros colonizadores de Pernambuco, que 

gostavam de ser reconhecidos como “principais da terra”. 

Era preocupação das famílias na capitania de Pernambuco que as mulheres 

conseguissem um bom matrimônio. As que não conseguiram, também poderiam optar pelos 

conventos, visto que “os enclausuramentos em casas conventuais dava-se para promover a 

solução de um grave problema social, que era oferecer uma situação definida para uma 

mulher de família respeitável que era não casável”967. Os conventos não serviam apenas 

para as mulheres solteiras, visto que as viúvas também poderiam se proteger nos conventos 

e continuar administrando seus bens por meio de procuradores968. 

Para as mulheres consideradas importantes, era orientado que estas se unissem, 

por meio do matrimônio, com homens de boa procedência e de preferência com reinóis. 

                                                           
965 Idem, p.46. 
966 Idem, p. 58. 
967 ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de. O sexo devoto: normatização e resistência feminina no 
Império Português séculos XVI – XVIII. Recife: Editora Universitária/UFPE, 2005, p.108. 
968 Idem, p. 100. 
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Evaldo Cabral de Mello constatou que, na conjuntura do período ante bellum, costumava-se 

estar casando os rapazes com mulheres da terra, e as moças com reinóis que possuíam 

cabedal969. 

Os interesses familiares buscavam aproximar essas pessoas com um bom histórico 

genealógico, a maioria de cristãos-velhos, para manterem seus laços e o poder local na 

capitania. A partir da ocupação holandesa, no entanto, “a nobreza da terra enveredou pela 

endogamia, eliminando o reinol como opção matrimonial para as filhas.”970. 

Dessa maneira, conservou-se a prática endogâmica na capitania de Pernambuco 

post bellum e o matrimônio no seu interior foi preservado mesmo quando sua irracionalidade 

em termos econômicos houvesse sido demonstrada pela recessão da economia açucareira971. 

Esses sujeitos formaram alianças que se baseavam em relações econômicas, sociais e 

políticas, dentro das melhores famílias da terra, as quais estavam no comando da sociedade 

colonial. De acordo com Schwartz, em princípios do século XVII, a classe dos senhores de 

engenho encontrava-se bem estabelecida e consideravelmente unida por casamentos entre 

seus membros.972.  

As mulheres reconhecidas socialmente no período colonial na capitania de 

Pernambuco eram, de acordo com Jeannie Menezes, 

‘especiais’ em razão do estatuto jurídico e da importância social que det inham, 
as mulheres que, no século XVIII, mobilizaram a administração nas cidades de 
Olinda e Recife para a defesa de seus interesses, tinham na condição de esposa, 

                                                           
969 MELLO, Evaldo Cabral de. O nome e o sangue: uma parábola genealógica no Pernambuco 
colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p.202. 
970 Idem, p. 195. 
971 Idem, p. 201. 
972 SCHWARTZ, Stuart. Op cit. p. 226. 
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viúva, filha, irmã, sobrinha ou prima, a tutela de um parente que nominalmente 
fazia parte dos quadros da burocracia ou da administração colonial973. 

 

Estas mulheres estavam sob a tutela masculina, mas isso não as impediu de atuarem 

como sujeitos de direitos e pedirem bens e propriedades. Tendo a necessidade de garantir 

sua própria sobrevivência e a manutenção do seu status social, elas “se utilizaram da 

especialidade que o direito lhes conferia como um privilégio por sua inferioridade e 

incapacidade jurídica”974. As mulheres, sobretudo as viúvas, tinham uma relativa autonomia 

para pedir, negociar e gerir bens para continuar sua vida de maneira digna. 

Dote e patrimônio familiar 

No período post bellum, houve uma preocupação com a manutenção da linhagem 

familiar, formando a política de casamento endogâmica entre as famílias importantes e cada 

vez mais fechadas nos seus laços de parentesco. Segundo Eni de Mesquita Samara, 

“constitui-se dessa forma uma ‘nobreza colonial’ que através dos clãs familiares e de seus 

principais membros ocupa praticamente todas as esferas do poder local e pertence às 

instituições mais prestigiadas da época”975.  

Não é raro observar a doação de sesmarias como dote do casamento, assim como 

a propriedade de ofícios. De acordo com Suely Almeida, “esses ofícios, que foram de 

propriedade de: maridos falecidos, pais e irmãos ou conquistados por mercê real, deveriam 

                                                           
973 MENEZES, Jeannie da Silva. Sem embargo de ser fêmea – as mulheres e um estatuto jurídico em 
movimento no direito local em Pernambuco no século XVIII. (Tese de Doutorado em História). Recife: 
Universidade Federal de Pernambuco, 2010, p.135. 
974 Idem, p. 137. 
975 SAMARA, E. M.. Família, Mulheres e Povoamento: São Paulo, Século XVII. 1. ed. Bauru: EDUSC 
- Editora da Universidade Sagrado Coração, 2003. p. 35. 
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atrair o interesse de um futuro cônjuge.976” Essa era uma forma da família da noiva assegurar 

um bom matrimônio, garantindo que esta se casasse com um homem de família influente, 

fosse na política ou na economia da capitania. Dessa forma, as mulheres eram importantes 

para a estratégia familiar, uma vez que o casamento e o estabelecimento de alianças com 

outras famílias dependiam delas. 

A dotação era importante para a logística da aliança matrimonial, além de ser parte 

do adiantamento da herança que a filha teria dos pais. No momento de casar a filha, era 

buscado um matrimônio entre pares, de igualdade social e econômica. Conjectura-se que a 

acumulação de bens para formar um dote atrativo pode ter sido uma motivação para a 

solicitação de sesmarias por mulheres.  

Cabiam as famílias dos futuros cônjuges o controle das estratégias que eram 

utilizadas, no momento do matrimônio, para a reprodução da sua família. No caso das 

mulheres, era necessário que os pais dotassem e garantissem o futuro da sua filha, dando 

continuidade à instituição familiar. Suely Almeida constatou que “inaceitável era para a 

nobreza, tanto do reino como do Brasil colonial, ver suas filhas contrair matrimônio com 

pessoas de estirpe inferior ou ver a miséria de sua condição levá-las da dissolução dos 

costumes à prostituição”977. 

O dote é definido como os bens que a mulher levava na ocasião do casamento, 

proporcionando os principais meios de produção para o casal dar início a uma nova unidade 

produtiva. Então, as mulheres constituem-se como o principal elemento na formação da 

                                                           
976 ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de. O sexo devoto: normatização e resistência feminina no 
Império Português séculos XVI – XVIII. Recife: Editora Universitária/UFPE, 2005, p. 63. 
977 ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de. Op. cit., p.131. 
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família, visto que elas foram as que mais contribuíram para o sustento do casal, com terras, 

gado e escravos978. 

Dotar a filha com uma sesmaria em terras da família fortalecia o direito familiar 

sobre determinada localidade, sendo importante o casal morar próximo979. Para Muriel 

Nazzari, “uma vez que a sesmaria exigia que a terra fosse cultivada no prazo de três anos, 

para a posse ser mantida, dotar uma filha com terras recebidas como sesmaria fortalecia o 

domínio da família sobre aquela terra”980.  

Mulheres requerentes de terras 

A mulher tinha autonomia para requerer uma porção de terra, não sendo obrigada 

a presença do marido para assinar a documentação. Para a Coroa, o importante era que o 

povoamento estivesse sendo feito, independente do gênero do requerente. Nos primeiros 

anos de colonização, foi significativa para a Coroa a fixação dos grupos que assegurassem 

a presença portuguesa na América, com a formação de núcleos familiares estabelecidos. O 

pedido de sesmarias por mulheres também está relacionado com o aumento do patrimônio 

familiar: 

Segundo o Código Filipino, cada membro do casal tinha direito à metade dos 
bens. Logo, quando uma mulher solicitava uma sesmaria, a terra requerida dire-
tamente aumentava o patrimônio familiar. Destarte, os requerimentos de terra 
que incluíam mulheres podem ser entendidos como uma estratégia dos 
moradores para o aumento de suas posses981. 

 
 

                                                           
978 NAZZARI, Muriel. O desaparecimento do dote: mulheres, famílias e mudança social em São Paulo, 
Brasil, 1600-1900. São Paulo: Companhia das Letras. 2001. pp.16-19. 
979 Idem, pp. 67-68. 
980 Idem, p. 68. 
981 ALVEAL, C. M. O. ; FONSECA, M. A. V. . Flores do sertão: mulheres das Capitanias do Norte e 
suas estratégias para assegurar seu quinhão de terras (1650-1830). In: Antônio Emilio Morga. (Org.). 
História das mulheres do Norte e Nordeste brasileiro. 1ed. São Paulo: Alameda, 2015, p.147. 
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As cartas de sesmarias referem-se tanto às áreas como às pessoas beneficiadas 

pela concessão da terra, mostrando as justificativas para a solicitação da propriedade e a 

formação de alianças familiares. Dessa maneira, fica entendida a relevância das mulheres no 

processo de povoamento 

ao trazer o nome da solicitante, muitas vezes designadas como dona, a data de 
concessão, a localidade e a extensão da terra permitem o conhecimento do que 
pretendiam fazer, em geral lavoura e ou criação e o que disponibilizavam para 
tal, inclusive no que diz respeito a bens como escravos e ou gados vacuns e 
cavalares982. 

 

As donas eram sesmeiras que tinham esse título de diferenciação social, por serem 

consideradas de famílias importantes na capitania. De acordo com o dicionário de Antônio de 

Morais Silva, dona significa “título de mulher nobre, que tanto vale como senhora”; “senhora 

nobre viúva”983. Essas donas gerenciaram, acumularam e legaram seus bens, difundindo o 

patrimônio para gerações futuras. Para Stuart Schwartz, “embora o ideal patriarcal excluísse 

as mulheres de um papel ativo na administração das propriedades e da estratégia familiar, a 

realidade parece ter sido mais complexa”984. 

Apesar de essas mulheres serem na sua maioria analfabetas e não assinarem seus 

documentos, “é possível reconhecer uma movimentação das moradoras de Pernambuco no 

sentido da condução de seus negócios pessoais e familiares985”. Foi o que ocorreu com Dona 

Ana de Holanda, que era filha de Arnal de Holanda e Brites Mendes de Vasconcelos, e 

                                                           
982 CAMPOS, Marize Helena de. Senhoras Donas: economia, povoamento e vida material em terras 
maranhenses (1755-1822). São Luís do Maranhão: Café e Lápis, 2011. v. 1, p. 372.  
983 SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da lingua portugueza - recompilado dos vocabularios impressos 
ate agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado , por Antonio de 
Moraes Silva. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. 
984 SCHWARTZ, Stuart. Op. cit. p. 243.  
985 MENEZES, Jeannie da Silva. Op cit. p. 187. 
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esposa de João Gomes de Melo. Ela morou no seu engenho Trapiche, localizado no Cabo 

com seu filho Manoel Gomes de Melo. Seu marido era “natural da Província de Beira e de 

conhecida nobreza”. Desse matrimônio surgiu uma ilustríssima descendência, de acordo com 

Borges da Fonseca986. 

D. Ana de Holanda requereu uma sesmaria juntamente com Manoel Rodrigues 

Calheiros em 1701, localizada em Alagoas. Os confrontantes dessa terra eram João Gomes 

de Melo, seu marido, e o mesmo Manoel Rodrigues Calheiros, seguindo pelo Rio Mundaú. 

As justificativas utilizadas na carta de sesmaria eram de que as terras eram devolutas, e os 

sesmeiros possuíam gado e cabedal para investirem nas terras987. Os argumentos utilizados 

de que eles possuíam cabedal e gado mostram que as mulheres tinham acesso às riquezas 

da família e podiam aumentar o patrimônio. 

Manoel Rodrigues Calheiros também requereu uma sesmaria com o marido de D. 

Ana de Holanda, João Gomes de Melo em 1700, em Alagoas, próximo do Rio Mundaú. 

Então, supõe-se que Manoel manteve vínculos econômicos com a família de D. Ana de 

Holanda nesse período, visto que eles pediram sesmarias em anos seguidos, 1700 e 1701988. 

Para Jeannie Menezes, foi com a presença holandesa que as mulheres 

preservaram seu patrimônio civil como cabeças de casal. Dessa forma, as mulheres que 

conduziram seus engenhos durante o conflito com os holandeses foram incluídas nas 

nobrezas que faziam parte do imaginário restaurador989. 

                                                           
986 FONSECA, Borges da.  Nobiliarchia pernambucana. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1935, v. 1. 
987 Documentação Histórica Pernambucana: sesmarias. Recife: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA BIBLIOTECA PÚBLICA, 1959.p.116. v.4. 
988 Documentação Histórica Pernambucana: sesmarias. Recife: SECRETARIA DE EDUCACAO E 
CULTURA BIBLIOTECA PÚBLICA, 1959.p.113. v.4. 
989 MENEZES, Jeannie da Silva. Op. cit. p. 157. 
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Nas Ordenações Filipinas determinava-se que, na América portuguesa, as 

heranças deveriam ser distribuídas entre os herdeiros de forma igualitária. Após a morte do 

marido, as viúvas tinham direito a administrar os bens, visto que esse era a única situação 

na qual a mulher assumia a condição de tutora do seu patrimônio por lei.990. Diversos fatores 

surgidos na América Portuguesa levaram mulheres a assumirem o patrimônio familiar na 

ausência dos maridos. Essas mulheres “atuaram em busca de garantias de sua sobrevivência 

utilizando-se dos bens e posses disponíveis”991, conseguindo manter seu núcleo familiar. 

Também houveram casos nos quais a senhora requereu sesmarias em mais de um 

momento. Assim ocorreu com Dona Jerônima Cardim Fróis, viúva do mestre de campo 

Domingos Jorge Velho, que requereu uma terra em 1704 juntamente com oficiais militares, 

na localidade do Piauí, justificando que seu marido serviu a Sua Majestade e fez parte dos 

restauradores do Palmares992. Em 1716, ela pediu outra terra em Alagoas, parte de 

Pernambuco993. 

Outra situação na qual a viúva pede terras pelos serviços que seu marido prestou 

à Coroa foi o de Rosa Maria Cardoso, que em 1724 requereu uma sesmaria por meio de 

uma carta de doação de uma terra localizada no Palmares, por falecimento do seu marido 

Manoel da Fonseca Porto, o qual era alferes do terço dos Palmares. Ela pediu a sesmaria, 

localizada no Rio Paraíba, em Alagoas, na condição de ser a herdeira do seu marido994. 

Portanto, especula-se que Rosa Maria Cardoso interessou-se pela oportunidade de adquirir 

                                                           
990 Idem, p. 165. 
991 Idem, p. 136. 
992 Documentação Histórica Pernambucana. Recife: Imprensa Oficial, 1954.v.1.pp.116-120. 
993 Documentação Histórica Pernambucana: sesmarias. Recife: SECRETARIA DE EDUCACAO E 
CULTURA BIBLIOTECA PÚBLICA, 1959.p.131. v.4. 
994 Documentação Histórica Pernambucana. Recife: Imprensa Oficial, 1954.v.1. pp. 295-297. 
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uma porção de terra naquele momento devido aos serviços prestados pelo seu falecido marido 

à Coroa portuguesa. 

Como se pode ver no quadro abaixo, a principal justificativa utilizada pelas mulheres 

era de que já possuíam gado, aparecendo em 11 casos, mostrando que mesmo que não 

tivessem uma terra, elas já tinham criações para mantê-la e aproveitá-la. Em seguida, o 

argumento de maior peso foi que as terras eram devolutas, nunca sendo doadas 

anteriormente. Em três pedidos, a justificativa de que possuíam cabedal foi utilizado, 

demonstrando o status econômico que detinham. Em outros casos, enquanto algumas 

senhoras pretendiam cultivar e lavrar sua terra e aumentar as rendas reais, outras se 

utilizaram do argumento que seu marido havia servido a Sua Majestade para obter uma 

sesmaria. 

 

Quadro 1 - Justificativas das mulheres ao requererem terras na capitania de Pernambuco (séculos 
XVII-XVIII), disponíveis na Plataforma SILB. 
 

Justificativas Pedidos 
Serviu a Sua Majestade 2 

Pretendia aumentar as rendas reais 5 
Pretendia cultivar 2 
Pretendia lavrar 2 

Pretendia extinguir os índios 2 
Pretendia criar gado 2 

Tinha escravos 1 
Alegou que já ocupava a terra requerida 1 

Tinha gado cavalar 1 
Alegou serem as terras devolutas nunca doadas anteriormente 6 

Era descobridora das terras com risco de vida 4 
Era descobridora das terras com sua fazenda 4 

Solicitou pagar somente o dízimo 2 
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Tinha gado 11 
Tinha outras criações 2 
Tinha poucas terras 2 

Tinha cabedal 3 
As terras eram devolutas 5 

Fonte: Elaboração da autora baseadas nas informações contidas nas cartas de sesmarias 
disponíveis na Plataforma SILB. Disponível em: www.silb.cchla.ufrn.br.  

O argumento de que era descobridora das terras com risco de vida leva a reflexão 

sobre a atuação dessas senhoras em locais que não provinham sua segurança, e mesmo 

assim elas persistiram com o descobrimento, o que ocorreu em quatro casos nos quais foram 

analisados. Enquanto isso, as mesmas senhoras afirmaram serem descobridoras com sua 

fazenda, mostrando o cabedal que possuíam para prover sua terra. No quadro abaixo, é 

mostrado os quatro casos das senhoras que se utilizaram desses argumentos ao mesmo 

momento na capitania de Pernambuco.  

 

Quadro 2 – Senhoras que se utilizaram da justificativa de que eram descobridoras das terras com 
risco de vida e com sua Fazenda (1680-1702), disponíveis na Plataforma SILB. 
 

Referência Nome Ano Localidade Justificativas 

PE 0019 Dona Paula de 
Esquebel e Chaves 1695 Sertão do rio São 

Francisco 
Sua Fazenda e risco 

de vida 

PE 0033 Dona Francisca Peres 
de Figueiroa 1702 Ipojuca Sua Fazenda e risco 

de vida 

PE 0034 Dona Cândida Rosa 
Tenório 1702 Ipojuca Sua Fazenda e risco 

de vida 

Fonte: Elaboração da autora baseadas nas informações contidas nas cartas de sesmarias 
disponíveis na Plataforma SILB. Disponível em: www.silb.cchla.ufrn.br. 
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Portanto, essas senhoras justificaram a obtenção de sua sesmaria com os dois 

argumentos em conjunto. Verifica-se que essas justificativas foram utilizadas em uma boa 

parte das cartas, em comparação com o número de pedidos analisados. 

Em relação à ausência do marido, conjectura-se que havia uma atuação das 

mulheres sobre o seu patrimônio, no caso das que administraram seus engenhos após 

encontrar-se na viuvez ou enquanto seus maridos não estavam presentes. Para Muriel 

Nazzari,  

as esposas não só representavam os maridos em transações comerciais 
ocasionais, como também administravam os bens comuns durante longos 
períodos de tempo. Embora somente ao ficar viúva é que uma mulher se tornava 
legalmente chefe da família, as esposas administravam as propriedades da 
família enquanto seus maridos, filhos e genros se ausentavam995. 

 

Nesse sentido, fica evidente que as mulheres tomavam decisões importantes. Tais 

mulheres eram reconhecidas como tutoras dos seus bens e, portanto estavam amparadas 

pelo seu estatuto jurídico. Então, as viúvas tiveram chances de atuar de forma autônoma na 

gerência do seu patrimônio, assim como as casadas, garantindo o seu sustento e o de sua 

família de forma honrada.  

Esse foi o caso da viúva Joana de Brito, que requereu com seus filhos o 

tombamento e demarcação das suas terras em Rio Formoso, distrito de Pernambuco. Ela era 

viúva de Manoel de Almeida e Silva e seus filhos eram Antônio Teixeira Galvão, Manoel de 

Almeida, José de Almeida e Manoel João Damasceno. Eles já possuíam um engenho e os 

confrontantes haviam usurpado parte das terras. Assim, eles pedem que se faça medir e 

demarcar as terras do engenho deles, com o do senhorio do engenho Xanguá. Neste caso, 

                                                           
995 NAZZARI, Muriel. Op. cit. p. 33. 
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a viúva e seus filhos conseguiram que seu pedido tivesse sucesso, uma vez que a 

demarcação já havia sido iniciada por um dos suplicantes do seu engenho e a provisão para 

tombar e para pagar o novo direito foi emitida em 1776:  

“A Joanna de Brito se há de passar provisão para tombar um engenho de fazer 
açúcar com as terras a ele anexas cito tudo no rio Formoso de distrito de 
Pernambuco e para pagar o novo direito que dever se lhe de que este bilhete. 
Lisboa 2 de dezembro de 1776.” 996 
 

Ocorreram situações nas quais a viúva requereu a terra em determinada localidade 

para evitar que outros sesmeiros, de outras famílias, invadissem sua propriedade e ela 

perdesse uma parte da sua sesmaria. Foi o caso de Dona Maria Francisca de Melo, viúva 

de Paulo de Amorim Salgado Acioli, que requereu uma sesmaria por meio de uma carta de 

doação em 4 de novembro de 1776, na freguesia de Ipojuca,  em Pernambuco.997 Seu 

engenho chamava-se Juçaral de Santa Ana, e suas terras confrontavam com as terras de 

Jerônimo Salgado Acioli, familiar do seu falecido marido. Portanto, pode-se perceber pela 

localidade da sesmaria, que D. Maria Francisca de Melo solicitou uma terra próxima a um 

familiar do seu marido para evitar a invasão de outros sesmeiros. 

Portanto, D. Maria Francisca de Melo, já viúva, possuía autonomia para administrar 

suas posses após a morte do seu marido, assumindo a condição de tutora dos seus bens, e 

a sesmaria foi vendida posteriormente em 1783, com menos de 10 anos que havia sido feito 

o requerimento. 

Considerações finais 

                                                           
996 AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx.125, Doc. 9473. 
997 Documentação Histórica Pernambucana: sesmarias. Recife: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA BIBLIOTECA PÚBLICA, 1959.p. 64-65. v.4. 
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O presente estudo buscou observar as estratégias que as mulheres utilizaram, 

durante o período colonial, para se diferenciarem socialmente. Elas mostraram sua 

participação na economia e povoamento da capitania de Pernambuco, por meio do 

requerimento de sesmarias inseridas no projeto de povoamento da Coroa portuguesa, 

atuando como agentes na sociedade colonial.  

Também foi analisado o uso das terras e a garantia do aumento do patrimônio 

familiar por meio do requerimento de sesmarias, com base na Documentação Histórica 

Pernambucana, no Arquivo Histórico Ultramarino e na Plataforma SILB, que disponibiliza as 

cartas online. Foi possível verificar, pela localidade da sesmaria, se ela estava próxima de 

terras de familiares, quem eram seus confrontantes, as justificativas utilizadas pelas sesmeiras 

para requererem a terra, se possuía gado ou escravos e o cabedal necessário para o 

investimento.  

Foi observado que as mulheres tornavam-se proprietárias de engenhos quando 

seus maridos faleciam, reafirmando o ordenamento jurídico próprio dessas senhoras. Ao fazer 

estratégias com a família, fosse para aumento de patrimônio ou para consolidação de poder 

numa determinada área, essas mulheres donas de terras desempenharam um importante 

papel na capitania de Pernambuco. Nesse sentido, conclui-se que as sesmeiras buscaram 

uma forma de atuar na sociedade colonial para obter uma melhor posição social, aumentando 

seus bens e o patrimônio de sua família.  
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TERRA, MERCÊ E PODER: A TRAJETÓRIA DE FRANCISCO DE TÁVORA E 
SUAS CONQUISTAS NA CAPITANIA DA PARAÍBA (SÉCULO XVIII) 
 

 
Alyne Érika Américo dos Santos998 

Introdução 

O processo de expansão da colonização nas Capitanias do Norte esteve 

intrinsecamente ligado à ação de conquistadores que dispuseram de suas armas e 

desbravaram o sertão, além de homens que viam na América portuguesa possibilidades 

de ascensão social. Diversos foram os agentes que participaram da conquista, desde 

militares e missionários cristãos a homens que prestavam serviços à Coroa portuguesa, 

recebendo como benesse o título de terra (sesmaria) para povoar e, quem sabe, adquirir 

riquezas na colônia, tornando-se membros de uma categoria nova, resultante das 

conquistas portuguesas no ultramar: as elites coloniais. 

Com relação à capitania da Paraíba, a expansão territorial ocorreu pela 

concessão de sesmarias e pela realização de entradas militares após o período de 

dominação holandesa, culminando na efetivação da conquista portuguesa no combate 

aos indígenas. Este processo levou também ao aumento de posses e riquezas das 

pessoas ligadas à expansão territorial da capitania, especialmente as elites locais. 

Em Guerras e Açúcares, Regina Célia Gonçalves traça o panorama da dinâmica 

da conquista da Paraíba e os consequentes contatos interétnicos entre colonizadores e 

                                                           
998Graduanda em História na UFRN. Bolsista de Iniciação Científica pela Pró-reitoria de Pesquisa 
(Propesq), vinculada ao projeto intitulado “Formação de elites coloniais das Capitanias do Norte por meio 
da análise de sesmarias”, coordenado pela professora doutora Carmen Margarida Oliveira Alveal, do 
departamento de história da UFRN. E-mail para contato: alyne.americo@gmail.com.  

mailto:alyne.americo@gmail.com
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indígenas, recortando o período em que ocorreu o primeiro “Acordo de Paz” 

protagonizado por colonizadores portugueses e índios, no ano de 1585, até a 

consolidação da economia açucareira, em 1630. Para a historiadora, a conquista da 

Paraíba foi um processo vinculado à ocupação de Pernambuco e aos interesses da 

sociedade colonial ali instalada. Gonçalves aponta para a formação dos troncos 

familiares locais e suas ramificações a partir de troncos pernambucanos (Albuquerque, 

Cavalcanti e Hollanda) que controlaram, em seu período, a concentração de terras e 

impuseram ao índio, muitas vezes forçadamente, a integração à ordem colonial999. 

Logo, observa-se que a conquista da capitania da Paraíba não esteve isolada 

do processo de povoamento anteriormente ocorrido e enraizado em Pernambuco, e tão 

logo ramificado a regiões próximas, como a Paraíba, resultado da própria expansão 

colonial das Capitanias do Norte. Além disso, essa estreita relação entre a formação 

das elites locais da capitania da Paraíba e dos troncos familiares de Pernambuco não 

se distancia da relação entre a política de distribuição de sesmarias na América 

portuguesa e os membros de famílias nobres de Portugal. As famílias Albuquerque, 

Cavalcanti e Hollanda, as quais Regina Célia Gonçalves menciona, são oriundas da 

sociedade nobiliárquica portuguesa que se instalaram na capitania de Pernambuco e 

obtiveram concentração de terras. 

Dentro desse contexto, é possível observar como determinados grupos de 

sesmeiros, notadamente os que integravam a nobreza titulada do reino, possuíam mais 

                                                           
999Ver: GONÇALVES, Regina Célia. Guerras e açúcares: política e economia na Capitania da Parayba 
- 1585-1630. Bauru: EDUSC, 2007. 
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facilidades na obtenção da concessão de sesmarias, mesmo alguns não vindo ao Brasil, 

como possivelmente é o caso do objeto de estudo desta pesquisa. 

Isso decorre, grosso modo, da cultura política de Antigo Regime vivenciada por 

Portugal, em que, somada à necessidade de cultivo da colônia e sustento da Coroa, a 

distribuição de terras como forma de benesses tornou-se uma prática corriqueira, tendo 

em vista a dupla vantagem que o Reino obtinha ao povoar a terra conquistada ao 

mesmo tempo em que alimentava com sesmarias a sua política de mercês. 

Nesse sentido, esse trabalho analisa a trajetória de Francisco de Távora, o 1º 

conde de Alvor, oriundo de família nobre e com títulos decorrentes de serviços prestados 

à Coroa portuguesa, além de abordar a sua influência no reinado de D. Pedro II e, por 

último, examinar suas posses territoriais na capitania da Paraíba, entre os anos de 1703 

e 1706. 

Para analisar as terras do conde, foram consultadas as cartas de sesmarias que 

o mesmo solicitou à Coroa portuguesa. Com base no acesso à base de dados da 

Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-Brasileiro)1000, foi possível analisar as 

informações contidas nas cartas de sesmarias, observando a localidade das terras, o 

ano em que foram concedidas, quais as justificativas que o suplicante utilizou-se a fim 

de conseguir da Coroa a concessão dessas terras, bem como os nomes dos demais 

suplicantes que solicitaram terras em comum.  

Com o levantamento dessas informações, foi possível obter para esse trabalho 

um resultado quantitativo das posses territoriais de Francisco de Távora na capitania 

                                                           
1000A Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-Brasileiro) é uma base de dados que disponibiliza on-
line as informações das sesmarias concedidas pela Coroa portuguesa no mundo atlântico, e encontra-
se disponível em www.silb.cchla.ufrn.br.  

http://www.silb.cchla.ufrn.br/
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da Paraíba. A análise qualitativa foi baseada no cruzamento das fontes com as 

referências bibliográficas mais importantes para se entender a economia de mercês da 

Coroa portuguesa e a política de distribuição de sesmarias ocorrida no mundo luso-

brasileiro. 

 

Trajetórias e mercês: a ascensão de Francisco de Távora a 1º conde de Alvor 

A Coroa portuguesa era a instituição que regulamentava o espaço social 

nobiliárquico a partir da concessão de títulos de nobreza.  Muitas vezes, ascender a 

um título de nobre, quando não hereditariamente, provinha de serviços prestados à 

Coroa, especialmente por meio de atividades militares. Dessa forma ocorreu com a 

família Távora, cuja ascendência social constante deveu-se ao desempenho de cargos 

militares e administrativos do reino. 

Um de seus membros, filho terceiro de D. António Luís de Távora, 2º conde de 

São João da Pesqueira, com a condessa D. Arcângela Maria de Portugal1001, Francisco 

de Távora edificou uma trajetória de lutas em defesa do reino português. Por carta régia 

passada pelo rei D. Pedro II, a 4 de fevereiro de 1683, Francisco de Távora foi elevado 

a 1º conde de Alvor. Em sua trajetória a serviço do reino de Portugal, além de ter 

desfrutado do título de conde, Francisco de Távora chegou a ocupar cargos importantes 

como de vice-rei e governador da Índia Portuguesa, de governador do Reino de Angola, 

e de presidente do Conselho Ultramarino1002. 

                                                           
1001Genealogia de Francisco de Távora. Disponível em http://www.geneall.net/P/per_page.php?id=4180. 
Acesso em 28 de abril de 2016. 
1002Ver: SOUSA, António Caetano de. Memórias históricas e genealógicas dos grandes de Portugal. 
Editora Officina Sylviana, Lisboa, 1755. pp. 225-231. 

http://www.geneall.net/P/per_page.php?id=4180
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No tocante à carta régia, ainda moço, Francisco de Távora serviu na guerra 

contra Castela e em seguida na batalha de Montes Claros, no ano de 1665, já no posto 

de tenente general da cavalaria da província de Traz os Montes. Foi nomeado 

governador do Reino de Angola, de 1668 a 1676, e em 1681 ocupou o cargo de vice-

rei do Estado da Índia, perdurando no cargo até 1686. Além disso, foi um dos generais 

da marinha no ano de 1701, governador das armas da província de Traz os Montes, 

em 1704, e de Alentejo, em 1707. Desde o ano de 1693, Francisco de Távora já 

ocupava o posto de presidente do Conselho Ultramarino, posição que permaneceu até 

a sua morte, em 1710. 

Referindo-se aos membros que ocupavam o cargo de vice-rei do Estado da 

Índia, o historiador português Nuno Gonçalo Monteiro destaca que ao contrário de todos 

os governos anteriores, os vice-reinados na Índia configuram-se como o ofício de maior 

preeminência simbólica e mais estreitamente identificado com a Grandeza de Portugal, 

enfatizando que até o período pombalino, o ofício manteve uma aura de heroicidade 

militar única1003. 

Monteiro ainda salienta que havia uma crescente aristocratização do cargo, 

tendo em vista que a maior parte dos vice-reis da Índia era de primogênitos e 

praticamente todos nascidos em casas da primeira grandeza do reino1004. 

Convém ressaltar a relevância do ano em que Francisco de Távora foi nomeado 

a um dos generais da marinha: em 1701, Portugal havia assinado o Tratado de Lisboa, 

em 18 de julho, pelo qual se estabelecia uma aliança diplomática e militar na eminência 

                                                           
1003Ver: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. O crepúsculo dos grandes, a casa e o patrimônio da 
aristocracia em Portugal (1750-1832). Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2003, p. 539. 
1004Idem, p. 540. 
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da Guerra da Sucessão Espanhola (1701-1714). Segundo Alejandro Del Cantillo, 

Francisco de Távora e mais dois portugueses – Manuel Teles da Silva e Mendo de 

Foios Pereira – foram os representantes do rei D. Pedro II no momento da assinatura 

do Tratado1005. 

Ao que se pode notar, a trajetória desse membro da família Távora esteve 

sempre inserida no contexto de serviços prestados à Coroa portuguesa e de patentes 

militares e administrativas do reino. No entanto, a sua prematura nomeação a títulos e 

cargos importantes levantou algumas dúvidas devido à sua jovialidade, não sendo de 

todo improvável que a facilidade de algumas dessas nomeações se deva especialmente 

pela influência do seu irmão mais velho, D. Luís Álvares de Távora – 1º marquês de 

Távora –, que foi a pessoa da Casa dos Távora de maior peso político junto a D. Pedro 

II, participando dos principais órgãos da administração central1006. 

Conforme isso, ao analisar as figuras que se destacaram ao longo da regência 

e do reinado de D. Pedro II, a historiadora Maria Paula Marçal Lourenço aponta para a 

importância do irmão mais velho de Francisco de Távora, o qual foi gentil-homem da 

câmara e, em virtude de seus serviços prestados ao reinado de D. Pedro II, ascendeu 

                                                           
1005Ver: Cantillo, Alejandro del. Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercio que han 
hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la casa de Borbón desde el año 
de 1700 hasta el día. Madrid: Imprenta de Alegria y Charlain, 1843, pp. 28-32. 
1006D. Luís Álvares de Távora foi gentil-homem da câmara de D. Pedro II, sendo infante e regente, e do 
Conselho de Guerra. Em 1671 foi vereador da Câmara de Lisboa. Ver: TRONI, Joana Leandro Pinheiro 
de Almeida. A casa real portuguesa ao tempo de D. Pedro II (1668-1706). Tese de doutoramento, 
História (História Moderna), Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 2014, p. 330. 



 

 
914 

 

em 1699 a 1º marquês de Távora1007. Segundo Lourenço, D. Luís Álvares de Távora 

era um dos mais fieis homens do rei Pedro II1008. 

De acordo com o genealogista português António Caetano de Sousa, Francisco 

de Távora possuiu comendas das mais diversas, tendo sido senhor da Vila de Moura, 

comendador de Machico na Ilha do Porto Santo, de Santa Maria de Melquitela, de Santa 

Maria das Freixedas e de duas igrejas, todas na Ordem de Cristo, além de ter sido 

membro do Conselho de Estado e Guerra, e atuado como regedor das justiças1009. 

A comenda era um benefício concedido aos eclesiásticos e aos cavaleiros de 

ordens militares, ou mesmo uma distinção social que se fazia a membros pertencentes 

da nobreza do reino. A comenda da Ordem de Cristo, em especial, denota a importante 

posição social que a Casa dos Távora se situava na nobreza de Portugal, pois segundo 

a historiadora Fernanda Olival, muito acentuada era também a diferença que se 

estabelecia entre as Ordens de Avis e de Santiago, por um lado, e a Ordem de Cristo, 

por outro. Enquanto as primeiras destinavam-se a gente não fidalga, embora 

permitissem a ascensão à insígnia de Cristo, esta última cada vez mais obtinha um 

lugar primeiro1010. 

Em Portugal, havia distinção quanto ao tipo de nobreza, existindo a chamada 

“nobreza natural”, a qual possuía seu status no sangue, isto é, assentava-se na 

                                                           
1007Ver: LOURENÇO, Maria Paula Marçal. D. Pedro II, o pacífico (1648-1706). 1 ed. Lisboa: Temas e 
Debates, 2010, p. 291. 
1008Idem, p. 135. 
1009Ver: SOUSA, António Caetano de. História genealógica da casa real portuguesa. Editora Officina 
Sylviana, Lisboa, 1741, tomo V, p. 229. 
1010Ver: OLIVAL, Fernanda. As ordens militares e o Estado Moderno: honra, mercê e venalidade em 
Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar, 2001, p. 141. 
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linhagem e passava de pai para filho; e a “nobreza civil ou política”, concedida pelo 

monarca em recompensa à prestação de serviços de vassalos, visando o alcance de 

mercês e privilégios1011. No caso da família Távora, sua linhagem remonta a D. Afonso 

Henriques1012, além de um histórico de serviços prestados à Coroa e de sucessão de 

títulos e ofícios administrativos, sendo esta hereditariedade uma das formas de 

ascensão social e, em outros casos, manutenção do poder e do status político de uma 

família. 

Assim como Francisco de Távora, os indivíduos que prestavam serviços à Coroa 

portuguesa com o objetivo de conseguir mercês e privilégios que lhes pudessem conferir 

status na sociedade inseriam-se em um processo destacado por Maria de Fátima 

Gouveia como sendo uma “economia política de privilégios”1013, em que, segundo a 

autora, os laços de sujeição dos súditos eram intimamente ligados à estrutura política 

do Império. 

António Manuel Hespanha atribui essa sujeição a uma relação de expectativas 

mútuas entre rei e vassalos, constituindo, assim, uma relação de pactos entre ambos, 

onde os serviços prestados ao monarca eram recompensados com mercês, ao que 

esse jurista denominou de “economia do dom” e que se constituía em uma das 

“principais fontes de estruturação das relações políticas” do reino português1014. 

                                                           
1011Ver: SILVA, Maria Beatriz N. da. Ser nobre na colônia. São Paulo: Ed. UNESP, 2005, p. 16. 
1012Genealogia de Francisco de Távora. Disponível em http://www.geneall.net/P/per_page.php?id=4180. 
Acesso em 28 de abril de 2016. 
1013Ver: GOUVÊA, Maria de Fátima. Poder político e Administração na formação do complexo atlântico 
português (1645-1808). In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda 
(Orgs.). O Antigo Regime Nos Trópicos. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2001, p. 287. 
1014O conceito de “dom”, cujo termo francês significa “doação”, foi cunhado em 1924 pelo antropólogo 
francês Marcel Mauss. Para ele, presentes ou serviços voluntários escondem uma reciprocidade 

http://www.geneall.net/P/per_page.php?id=4180
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Ao perceber que o desempenho dos serviços prestados à Coroa era 

acompanhado da expectativa de prêmios que deveriam ser atribuídos de uma forma 

considerada justa, Fernanda Olival, por sua vez, caracteriza como “economia da mercê” 

essa base estrutural da sociedade do Antigo Regime que marcava fortemente as 

relações sociais e a sua vivência política1015. 

Dessa forma, nos ditames da economia de mercê e da política sesmarial, a 

condição social de nobre do 1º conde de Alvor e a sua influência política, decorrente 

dos seus serviços prestados à Coroa, em muito refletiram nas suas conquistas de terras 

na América portuguesa. 

 

Francisco de Távora e a política sesmarial: estratégias, interesses e privilégios 

No cerne do processo de ocupação e conquista da América portuguesa esteve 

estruturada a política de distribuição de sesmarias, a qual foi um dos instrumentos de 

controle da terra e do poder da Coroa em efetivar a conquista. 

De acordo com a historiadora Carmen Alveal, as sesmarias eram doações de 

terras que se ofereciam com direitos de exploração e de posse, mas em que estava 

implícita a obrigação de povoá-las e cultivá-las em um período determinado, 

                                                           

obrigatória, na qual um indivíduo sempre está em dívida com o outro. Ver: XAVIER, Ângela B; 
HESPANHA, António Manuel. “As redes clientelares”. In: HESPANHA, António Manoel (Coord). O Antigo 
Regime. Vol. 4. In: MATTOSO, José (Dir). História de Portugal. Lisboa: Ed Estampa, 1998, pp. 340-
343. 
1015OLIVAL, Fernanda. As ordens militares e o Estado Moderno: honra, mercê e venalidade em 
Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar, 2001, p. 107. 
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geralmente fixado em cinco anos, sob pena de reverterem à Coroa ou aos capitães 

que, neste caso, representavam-na1016. 

Acerca da política sesmarial na capitania da Paraíba, Regina Célia Gonçalves 

afirma que os conquistadores receberam como recompensa a mercê da terra e, através 

dela e com a exploração da mão-de-obra indígena, implantaram a economia açucareira 

na capitania da Paraíba1017. 

Apesar de o recorte desta pesquisa ser ulterior à afirmação acima, é possível 

que a capitania da Paraíba tenha atraído membros da corte portuguesa com vias de 

interesse na açucarocracia que fincara raízes na capitania. 

Visto isso, já com o título de 1º conde de Alvor e como presidente do Conselho 

Ultramarino, Francisco de Távora acumulou posses na capitania da Paraíba. Conforme 

o Quadro 01, entre os anos de 1703 e 1706, o sesmeiro recebeu oito concessões de 

terras, sendo sete localizadas na capitania da Paraíba e uma na capitania do Rio 

Grande. 

 

Quadro 01 – Sesmarias de Francisco de Távora 

Referência Ano Localidade Proximidades Confrontantes Quem pede junto 

                                                           
1016Ver: ALVEAL, Carmen Margarida Oliveira, Converting Land into Property in the Portuguese 
Atlantic World. 16th-18th Century. Tese (Doutorado em História) – Johns Hopkins University, 2007, 
p.39. 
1017Ver: GONÇALVES, Regina Célia. Guerras e açúcares: política e economia na Capitania da Parayba 
(1585-1630). Bauru: EDUSC, 2007. 
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PB 0035 1703 Piranhas 
Lagoa Boxe; 

Rio Curiupé. 

Antônio da Rocha 

Pita 

Jacinto A. de 

Figueiredo; 

Domingos 

Siqueira; Pedro 

de Araújo; 

Domingos A. 

Corrêa; Teodósio 

de Oliveira Ledo 

PB 0039 1704 Piranhas 

Lagoa Bruxé; 

Riacho 

Curiupé. 

Francisco de 

Távora 

--------------

------ 

PB 0043 1704 Cuité Rio Jacu 
--------------

------ 

--------------

------ 

PB 0054 1705 Piranhas Rio Piranhas 
--------------

------ 

--------------

------ 

PB 0057 1706 Cuité Rio Jacu 
Manuel Gomes 

Pereira 

Manuel Gomes 

Pereira 

PB 0058 1706 Piranhas 

Riacho do 

Meio; Rio 

Apodi 

--------------

------ 

Manuel da Cruz 

de Oliveira; Clara 

de Vasconcelos; 

Bento de Araújo 

Barreto 
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PB 0062 1706 Piranhas Rio Piranhas 
--------------

------ 

Domingos da 

Cunha Siqueira; 

Bartolomeu 

Barbosa Pereira; 

Rosa Maria 

Dourado de 

Albuquerque; 

Josefa da Cunha 

Siqueira; Bento 

de Araújo Barreto; 

G. Pereira 

Barbosa 

RN 0063 1706 Apodi 
Lagoa do 

Apodi 

Francisco de 

Távora 

--------------

------ 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados disponíveis na Plataforma SILB que, por sua vez, 

baseou-se no livro Apontamentos Para A História Territorial da Paraíba, de João de Lyra Tavares. 

Com base no georreferenciamento das sesmarias (Mapa 01), pode-se perceber 

que as terras de Francisco de Távora encontravam-se, em sua maioria, concentradas 

na região do sertão de Piranhas: 

 

Mapa 01 – Georreferenciamento das terras de Francisco de Távora 
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Fonte: elaborado por Elenize Trindade Pereira, com base no programa de georreferenciamento Google 

Earth. 

 

Acerca disso, Mayara Millena Moreira Formiga atenta para a importância dos 

sertões de Piranhas e Piancó, no tocante ao processo de expansão e de interiorização 

da fronteira de conquista, tendo sido ambos fortes pontos de expansão da região oeste 

das Capitanias do Norte, localizados no centro de congruência das rotas de conquistas 

dos “sertões de fora” e dos “sertões de dentro” – ocupação pernambucana e baiana, 

respectivamente1018. 

                                                           
1018Ver: FORMIGA, Mayara Millena Moreira. Nas veredas do sertão colonial: o processo de conquista 
e a formação de elites locais no sertão de Piranhas e Piancó (Capitania da Parahyba do Norte, c.1690-
c.1772). 2013. 167 f. Dissertação (Mestrado em História e Cultura Histórica) – Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa, 2013. 
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Não somente, Puntoni reforça que o povoamento do oeste das capitanias foi 

resultado de dois movimentos da expansão colonizadora. De um lado estava a 

pecuária com o estabelecimento das fazendas e currais de gado, do outro lado, além 

da pecuária “foi a busca por metais preciosos que impulsionou o português ao íntimo 

dos sertões, em agudas entradas, desde o século XVI”, e apesar das expedições em 

busca de riqueza no sertão ter encontrado, segundo o autor, apenas a existência de 

salitre, o deslocamento na esperança de encontrar os minerais preciosos ajudou, de 

maneira acessória, a promover o desbravamento de interior1019. 

Quanto ao povoamento, a facilidade em obter sesmarias em retribuição aos 

serviços prestados ao rei durante a conquista de novas terras também se constituiu 

em um dos incentivos para ocupação e fixação dos colonos no sertão. Em primeiro 

lugar, o sertão era uma área menos reconhecida por estar afastada dos trabalhos com 

o açúcar, atividade mais valorizada pelas elites do litoral. Em segundo lugar, a 

ocupação de novas terras era a grande oportunidade de enriquecimento para aqueles 

que não dispunham de capital para montar engenhos no litoral, e encontravam no 

sertão a oportunidade de desenvolverem atividades produtivas. E uma vez que o título 

de terra (sesmaria) localizada nessas regiões interioranas era uma via de entrada para 

o exercício da atividade sertaneja, no discurso da requisição da terra, era corriqueiro 

o suplicante utilizar-se de estratégias para facilitar o processo de doação da sesmaria. 

Em relação às estratégias utilizadas pelo conde de Alvor, além de justificar que 

as terras requisitadas eram devolutas, o suplicante explicitava no conteúdo da carta que 

                                                           
1019Ver: PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros. Povos indígenas e a colonização do Nordeste do 
Brasil (1650-1720). São Paulo: Hucitec: editora da universidade de São Paulo: Fapesp, 2002. 
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era um homem possuidor de cabedal. O sesmeiro informou que possuía dois engenhos, 

mas argumentou que a extensão territorial que dispunha não era suficiente para a 

criação de gado, havendo a necessidade das terras solicitadas para conservar a 

manutenção de seus engenhos1020.  

Ao mesmo tempo, em outra de suas cartas requeridas, Francisco de Távora 

alegou não possuir terras1021. No entanto, ele já havia recebido várias concessões de 

sesmarias, à época, inclusive na região de Piranhas. 

Em um dos pedidos de sesmarias, demonstrando sua influência política, o conde 

de Alvor foi beneficiado com mais léguas de terras quando solicitou a terra em conjunto 

a mais cinco sesmeiros. Os suplicantes que requereram a sesmaria juntamente ao 

conde receberam apenas uma légua quadrada de terra, ao passo que ele recebeu três 

léguas quadradas. O capitão-mor da capitania da Paraíba, Francisco de Abreu Pereira, 

foi quem decidiu dividir assimetricamente toda a extensão da sesmaria, sendo contrário 

aos suplicantes que solicitaram que as terras fossem repartidas igualmente entre 

eles1022. 

É curioso que nessa mesma sesmaria pedida em conjunto, dentre os sesmeiros 

está Teodósio de Oliveira Ledo, membro de uma das famílias mais importantes – além 

dos Garcia D’ávila – da capitania da Paraíba, cujo patrimônio territorial concentrava-se 

na região de Piranhas e Piancó. Não obstante, mesmo com tamanha importância que 

a família Oliveira Ledo tinha enquanto elite local, Francisco de Távora findou por sair 

beneficiado até mesmo sobre um membro dos Oliveira Ledo.  

                                                           
1020Plataforma SILB – PB 0054. 
1021Plataforma SILB – PB 0062. 
1022Plataforma SILB – PB 0035. 
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Vale acrescentar ainda à discussão o fato que, durante a época da concessão 

das sesmarias, Francisco de Távora atuava como Governador das Armas da província 

de Traz os Montes, em Portugal1023, todavia, concomitantemente o suplicante alegava 

nas cartas de sesmaria ser morador da capitania da Paraíba1024. 

Portanto, o caso de não haver registros que comprovem a presença do conde 

na capitania da Paraíba, mas indícios de sua ausência – ou presença, à época, em 

outros lugares do domínio português – infere que o mesmo não veio ao Brasil, uma vez 

que há documentos que mostram a sua atuação em lugares alhures, na mesma data 

em que foram requeridas as sesmarias. 

Sobre isso, Gonçalves afirma que embora alguns detentores de títulos de 

nobreza de Portugal possuíssem terras e engenhos de açúcar no Brasil, poucos 

chegaram a pôr os pés em suas propriedades. Contentavam-se em recolher os lucros 

dessas atividades no ultramar e dependiam de procuradores e feitores no Brasil1025. 

Concernente ao conde de Alvor, no entanto, apenas em uma de suas cartas de 

sesmaria consta o requerente ter sido representado por um procurador, mesmo que na 

carta não apareça o nome1026. 

Ademais, entre as justificativas presentes em algumas das cartas de sesmaria 

aqui estudadas, consta a de Francisco de Távora ter participado da conquista da 

capitania da Paraíba. Logo, mesmo ele possivelmente não tendo posto os pés na 

                                                           
1023Ver: SOUSA, António Caetano de. Memórias históricas e genealógicas dos grandes de Portugal. 
Editora Officina Sylviana, Lisboa, 1755, p. 226. 
1024Plataforma SILB – PB 0057. 
1025Ver: GONÇALVES, Regina Célia. Guerras e açúcares: política e economia na Capitania da Parayba 
(1585-1630). Bauru: EDUSC, 2007, p. 93. 
1026Plataforma SILB – PB 0043. 
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América portuguesa, Francisco de Távora ocupou patentes militares de reconhecida 

importância, podendo ter contribuído para o processo de conquista, organizando 

investidas militares contra tribos nativas que ameaçavam a estabilidade e a 

produtividade da colônia portuguesa. 

 

Considerações finais 

Procurou-se compreender as estratégias utilizadas pelo sesmeiro para obter a 

concessão das sesmarias, contextualizando com a concepção de que a política de 

privilégios e o sistema de mercês da Coroa possibilitavam uma mobilidade àqueles que 

prestavam serviços ao reino de Portugal, sendo beneficiados, muitas vezes, na política 

sesmarial ocorrida na América portuguesa. 

Utilizando-se de justificativas muitas vezes incongruentes, Francisco de Távora 

obteve êxito na concessão das sesmarias requeridas e expandiu o patrimônio da família 

Távora para a América portuguesa. Talvez, mesmo enquanto membro da nobreza de 

Portugal, o conde de Alvor estivesse preocupado em garantir sua fatia territorial nas 

conquistas ultramarinas. 

Assim, percebem-se múltiplas facetas de estratégias de enobrecimento e/ou 

manutenção de patrimônio familiar de Francisco de Távora, quais sejam por meios de 

serviços prestados à Coroa em cargos militares e administrativos do reino, ou mesmo 

por meios de incluir-se na empresa colonial mediante a influência de suas mercês em 

vistas de angariar títulos de terras. 

Para não concluir, ficam as indagações para um estudo a porvir: diante de toda 

a extensão e riquezas possíveis de serem encontradas na América portuguesa, por que 
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o interesse de Francisco de Távora no sertão da capitania da Paraíba, sobretudo a 

região de Piranhas? Quais as relações que o então presidente do Conselho Ultramarino 

tinha com as autoridades locais da capitania, especialmente o capitão-mor Francisco 

de Abreu Pereira, o qual privilegiou o sesmeiro na divisão de um de seus pedidos de 

sesmaria? Mais que isso: quem administrava as terras do conde e com quem ficaram 

suas posses territoriais depois de seu falecimento?  
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DA INCERTEZA DOS RAMOS, DOS RUMOS DA ARRECADAÇÃO: OS 
AUTOS DE ARREMATAÇÃO DA FAZENDA REAL DO RIO GRANDE (1673-
1723) 
 

Lívia Brenda da Silva Barbosa – Mestrado/UFRN1027 

 

“doulhe hua, doulhe duas, doulhe outra mais 

pequenina em sima [...] andando e repetindo 

athe a my tiver o dito lanço. E por não aver 

quem mais dece sobre elle, mandou dito 

provedor ao porteiro que lhe metece o ramo na 

mão, o que logo fes, dizendo bom proveito lhe 

faço, o dito provedor, ouve por arrematado o 

dito contrato” 

Auto de arrematação do Rio Grande, 1673. 

 

  

 Fiscalizar, arrecadar e administrar as receitas e as despesas de uma capitania, 

fazer o pagamento dos oficiais e registrar todos os seus trâmites burocráticos eram as principais 

                                                           
1027 Graduada em História pela UFRN, atualmente faz mestrado pelo Programa de Pós-graduação em 
História e bacharelado em História pela mesma instituição. A autora integra o Laboratório de 
Experimentação em História Social da UFRN (LEHS-UFRN), e faz parte do grupo de pesquisa Impérios 
Ibéricos no Antigo Regime: política, sociedade e cultura. E-mail: livia_brendah@hotmail.com. 
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competências dos oficiais de uma Provedoria da Fazenda Real1028. Tarefa árdua para esses 

homens era assegurar que houvesse o equilíbrio entre as receitas e as despesas de uma 

capitania. A manutenção dos gastos de uma Provedoria provinha da arrecadação de tributos e 

o recolhimento de impostos era o cerne do funcionamento de uma Provedoria. Por meio dos 

tributos, constituía-se a receita da capitania e então movia-se a máquina fiscal: seguindo-se 

à execução de como seriam arrecadados os tributos, a fiscalização e o recolhimento dos 

mesmos e, enfim, a aplicação da receita com pagamento dos gastos da capitania1029.  

 As atividades fazendárias da Provedoria Real eram realizadas por um corpo 

administrativo, ocupado no topo da hierarquia pelo provedor. Como exigido nos regimentos1030, 

os trâmites da Fazenda Real eram devidamente inscritos nos livros da Provedoria. Séculos de 

registros dessas atividades estão salvaguardados no Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

                                                           
1028 No Estado do Brasil em 1548, juntamente com a criação do governo-geral foi criada a Provedoria-
mor, com jurisdição sobre todo o Estado do Brasil. A partir da criação da Provedoria-mor foram sendo 
criadas, entre os séculos XVI-XVIII, as Provedorias da Fazenda Real por capitanias, que tinham funções 
análogas as da Provedoria-mor sendo que com uma jurisdição limitada a geralmente uma capitania.  
SALGADO, Graça (coord.). Fiscais e meirinhos: A administração no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1985. p. 83. 
1029 O provedor, funcionário primeiro na hierarquia administrativa de uma provedoria, instituído por 
nomeação régia, era responsável por cuidar, com a supervisão do provedor-mor, da arrecadação de 
tributos e da aplicação das rendas pertencentes à Fazenda Real. Já o almoxarife deveria fiscalizar e 
cobrar os direitos régios aos contratadores, conforme seus contratos de arrendamento, notificando ao 
provedor os casos de não cumprimento do contrato; arrecadar anualmente, no mês de janeiro, tudo o 
que ainda for devido pelos rendeiros e fazer a prestação de contas ao provedor. Assim, o almoxarife 
tinha importantes funções na fiscalização do processo de arrecadação de impostos. O escrivão deveria, 
dentre suas funções, assistir e registrar as rendas e direitos régios; escrever as entradas e saídas das 
mercadorias na Alfândega para a cobrança de impostos. O porteiro era incumbido de servir de porteiro 
das Casas de contos e Alfândega e guardar os livros das ditas casas. Ver: REGIMENTOS dos Provedores 
In: MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Raízes da formação administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1972. Tomo I. pp. 91- 98.  SALGADO, Graça (coord.). Fiscais 
e meirinhos: A administração no Brasil Colonial.  Op. Cit.,p. 287. 
1030 REGIMENTO dos Provedores. In: MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Raízes da formação 
administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1972. Tomo I, pp. 
91- 98. 
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Grande do Norte. Entre registros de arrecadação, pagamento da folha de funcionários, portarias 

e provisões de ofícios, estão abertas possibilidades para a reconstrução do cotidiano 

administrativo dos homens da fazenda. Dentre essas fontes, este capítulo concentrar-se-á na 

análise de um tipo documental: os registros dos autos de arrematação dos dízimos reais.  

 Os autos de arrematação fazem parte do método de arrecadação de impostos 

estabelecido pela Coroa no ultramar. A cobrança de impostos era feita geralmente por meio 

dos contratos, nos quais particulares, por valor definido e pago à Coroa, assumiam o privilégio 

de cobrar os tributos em nome do rei. Os contratadores – também denominados de rendeiros 

– tinham a responsabilidade de arrecadar por sua conta determinado imposto. Uma vez pago 

o valor do contrato, definido no auto de arrematação, o que era arrecadado pelo contratador 

era de sua posse. O lucro estava na diferença entre o que era pago pelo contrato e o que era 

de fato arrecadado pelo contratador frente aos moradores da capitania1031. Os autos de 

arrematação eram os processos pelos quais os interessados em arrematar contratos faziam os 

seus lances. Como em uma espécie de leilão, os lançadores apostavam valores para 

pagamento do contrato, e aquele que desse o maior lance o arrematava.  

 O trecho supracitado faz menção, portanto, ao processo que era ponto de partida 

para a arrecadação dos tributos da Provedoria da Fazenda Real do Rio Grande: os autos de 

arrematação. Por meio dos autos eram definidos os homens que recolheriam os tributos pelas 

localidades das capitanias. Como em um leilão, cada interessado fazia os seus lances, 

colocando em jogo os valores dos contratos, as rendas da capitania e os rumos da arrecadação, 

finalizado no momento em que o lançador tomava em mãos os ramos verdes que 

simbolicamente lhe davam a posse do contrato. 

                                                           
1031 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2011. pp. 340, 341. 
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 Este artigo pretende analisar os autos de arrematação da Provedoria da Fazenda 

Real do Rio Grande entre 1673 e 1723. Tem-se como foco o caráter ritualístico do auto de 

arrematação, que seguia um determinado padrão, buscando-se perceber como era realizado. 

Serão salientados, portanto, os aspectos do cotidiano administrativo da Provedoria da Fazenda 

Real do Rio Grande.  

 

Do lance ao arremate 

 

Rituais públicos foram instrumentos de afirmação utilizados pela Coroa no Império 

Ultramarino. As cerimônias, em suma de caráter religioso e político, são compreendidas por 

alguns autores como formas encontradas pela Coroa de o monarca se fazer presente por meio 

dos ritos nas suas conquistas.  Conforme analisado por Beatriz Santos, as festas de Corpus 

Christi, tradição nas cidades do Brasil colonial, eram uma forma de criar um vínculo entre a 

monarquia portuguesa e seus vassalos. Participantes na procissão que cruzava as ruas da 

cidade, os camarários representavam  a presença real no ultramar1032. A procissão de Corpus 

Christi escapava de seu significado religioso e assumia também papel importante na formação 

de um elo de identificação entre o monarca e os vassalos que aqui habitavam.    

Em um aspecto mais político, ao analisar os rituais de posse dos governadores-

gerais do Estado do Brasil, o historiador Francisco Carlos Cosentino considerou que “os títulos, 

as cerimônias e os rituais também constituíam formas e práticas que cimentavam a autoridade, 

                                                           
1032 SANTOS, Beatriz Catão Cruz. O Corpo de Deus na América: a Festa de Corpus Christi nas 
cidades da América Portuguesa- século XVIII. São Paulo: Annablube, 2005. Sobre festas organizadas 
pela câmara na cidade do Natal no século XVIII ver: BEZERRA, Hanna Gabrielle Gomes. Lugares 
solenes, poderes em conflitos: as disputas por espaços na procissão da ressureição na cidade de Natal-
RN (segunda metade do setecentos). Bilros, Fortaleza, v. 3, n. 4, p. 143-157, jan.-jul. 2015. 
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a adesão, o compromisso, a fidelidade e a lealdade dos súditos à monarquia e ao rei”1033. O 

ritual de posse dos governadores-gerais era incutido de forte significado simbólico e possuía 

uma finalidade política. Conforme Cosentino, o investimento da posse do oficial, feito após a 

cerimônia de preito e menagem1034, conferia um aspecto ritualizado à política e funcionava como 

um elo para manutenção do poder régio e para a construção da lembrança da autoridade dos 

reis de Portugal com os seus súditos1035.  

Os autos de arrematação realizados pela Provedoria da Fazenda Real do Rio 

Grande possuíam, em certa medida, uma natureza ritualística. Porém, diferentemente das festas 

religiosas ou cerimônias de posse realizadas no ultramar, os autos de arrematação tinham uma 

outra finalidade específica, que não necessariamente política ou religiosa, mas fiscal: definir 

quais homens estariam incumbidos de arrecadar em nome d’el rei e da Real Fazenda os 

impostos na capitania.  Por meio do compromisso do contrato, estes homens criavam uma 

ligação com a Fazenda Real, representando o braço da Coroa nos lugares mais remotos da 

capitania no momento da cobrança dos tributos.  

                                                           
1033 COSENTINO, Francisco Carlos. Título régio, rituais e cerimônias políticas no Antigo Regime: Império 
e Governo no reino e no ultramar luso. Revista Ultramares. v. 1, n.8, pp. 10-38, ago.-dez. 2015. p. 
13. 
1034 O indivíduo nomeado para o cargo de governador-geral deveria prestar juramento de fidelidade ao 
rei de Portugal por meio do preito e menagem, ritual vassálico de origem medieval. Somente após prestar 
homenagem o nomeado para governador-geral poderia assumir o posto no Estado do Brasil. 
COSENTINO, Francisco Carlos. O ofício e as cerimônias de nomeação e posse para o governo- geral 
do Estado do Brasil (séculos XVI e XVII). In: Modos de Governar. Ideias e práticas políticas no Império 
português, séculos XVI a XIX. São Paulo: Alameda, 2005, p. 137-155.  BLOCH, Marc. A sociedade 
feudal. São Paulo: Edições 70, 1982.  Os capitães-mores também prestavam homenagem antes de 
assumir o cargo, sendo que para este ofício o juramento era prestado geralmente perante o governador-
geral. 
1035 COSENTINO, Francisco Carlos. Título régio, rituais e cerimônias políticas no Antigo Regime: Império 
e Governo no reino e no ultramar luso. Op. cit., p. 26. 
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Entre aspectos simbólicos e finalidades administrativas, os autos de arrematação, 

registrados pelos escrivães da Fazenda Real, narravam em detalhes como era feito o processo 

de arrematação dos contratos, quais pessoas davam os lances e ainda seus respectivos 

valores. Mais do que isso, a fonte apresenta, em termos práticos e de forma narrativa, cada 

momento da arrematação, permitindo uma análise acurada de uma das atividades do cotidiano 

administrativo da Fazenda Real do Rio Grande: o auto de arrematação. 

A cada três anos, período que geralmente durava um contrato, o provedor da 

Fazenda Real ordenava que fossem lançados editais para a arrematação dos contratos da 

Provedoria. Fazer conhecida a notícia de que o auto seria realizado era etapa importante para 

garantir que nos dias da arrematação houvesse pessoas presentes e dispostas a fazerem os 

seus lances. Justamente por isso, eram postos editais em lugares públicos. A exemplo disso, 

em 10 de setembro de 1702 o provedor Manoel da Silva Vieira mencionava que se fizesse 

declaração do auto de arrematação, como era realizado na Bahia e como ordenado por Sua 

Majestade, em suas palavras “para que todos se animem a lançar suas rendas”.  

Na cidade do Natal, então em praça pública, o porteiro da Provedoria lançava em 

pregão os dízimos1036 da capitania do Rio Grande e do Siará Grande, essa última, até 1723, 

                                                           
1036 O dízimo era a cobrança de 10 % sobre a produção bruta. A partir da descrição contida nas fontes 
identificou-se que na capitania do Rio Grande esse imposto era cobrado sobre o açúcar, o pescado, 
lavouras, gado vacuns e cavalares.  PRADO JÚNIOR, Caio. Op. Cit., p. 340,341. Além dos dízimos a 
Provedoria do Rio Grande era responsável pelo imposto do gado do vento. De acordo com os forais de 
D. Manuel I, o gado do vento era encontrado geralmente solto, pastando sem dono, e caso o proprietário 
não se pronunciasse e reclamasse o gado que lhe pertencia, era então chamado de gado do vento. Este 
gado era considerado propriedade da Coroa e poderia ser vendido, sendo o valor revertido como imposto 
da Fazenda Real. Ver: SILVA, Daniele Ferreira da. Colonialismo e fiscalidade na capitania de 
Pernambuco (1770-1793). 2011. 113 pp. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal 
de Pernambuco. p.65. A nomenclatura gado do vento, gado do invento foi encontrada nas fontes que 
fazem referência ao Rio Grande: AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 5, D. 286; AHU- PE, Papéis Avulsos, 
Cx. 60, D. 5120, 5131, 5169, 5170. Ressalta-se que a Câmara de Natal era responsável pela cobrança 
de alguns impostos, tributos como o subsídio do tabaco, o subsídio das carnes, o subsídio do mel, o 
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com contratos que ficavam sob a competência da Provedoria do Rio Grande. Observa-se no 

trecho abaixo a referência do início de um auto de arrematação, datado de 1702: 

 

Capitania do Rio grande do anno [...] do nasimento de nosso Senhor 
Jezus Christo de mil e sete sentos e dois annos  dos dez dias do mes 
de setembro  [...] natal Capitania do Rio Grande e prasa della onde 
se costuma Rematar os Contratos dos dizimos Reais, estando a meza 
armada em prezensa do provedor da fazenda Real e mais offeciais 
della asistindo aos pregois despois de Iditais postos nos lugares 
públicos e acustumados e se ceguyrem todas as sircunstancias 
nesesarias a bem e aumento  da fazenda Real obedesendo  as ordens 
de Sua Magestade que deos goarde em que manda se Rematar o 
Contrato doz dizimos desta Capitania e da do Siara Grande por tres 
anos1037. 

 

A preocupação com o ordenamento do processo de arrematação é um elemento 

perceptível. Sempre anunciado na praça da cidade pelo porteiro, o auto começava em presença 

da autoridade máxima da Provedoria, o provedor. No ano de 1702, no auto supracitado, o 

provedor Manuel da Silva Vieira iniciou o auto de arrematação, acompanhado dos “demais 

oficiais da Fazenda”, o porteiro João Cruz da Silva, o meirinho Antônio Henriques de Sá, o 

almoxarife José Fernandes de Melo e o escrivão José Freire.  

Armada a mesa e anunciado o pregão, que era posto em hasta pública, estava 

aberto o auto de arrematação, o qual seguia à medida que os interessados realizassem os seus 

                                                           

subsidio da aguardente e impostos sobre a pesca e salinas. LOPES, Fátima Martins. Catálogo dos 
Livros de Termos de Vereação. Senado da Câmara de Natal. Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Norte. Documentos 0043,0054;0566;0782;1267. 
1037 AUTO da arrematação dos dízimos das capitanias do Rio Grande e do Siará Grande (1702). Fundo 
documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  s/nº de caixa. fl 81 v. 
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lances. A mesa, certamente usada como apoio para martelar os lances dados, o auxílio do 

porteiro, e a presença do escrivão para o devido registro de todo o processo são uma constante 

identificada em todos os autos analisados neste trabalho. Nota-se ainda, em alguns casos, 

como nos autos de 1702, 1705, 1713 e 1715, a participação de testemunhas, que ao final do 

auto assinavam e contavam “por fé” do acordo feito entre o contratador e a Provedoria. Esse 

fator indica a importância do auto de arrematação como um processo que deveria ser feito com 

transparência e sob a vigilância do corpo de oficiais da instituição fazendária.  

Da praça, ponto onde a mesa era armada, saía o porteiro para fazer os proclames 

do auto, caracterizava-se por sua localização estratégica. O auto era habitualmente realizado 

na praça da cidade e alguns dos documentos evidenciam mais especificamente onde a mesa 

ficava armada. Em 1705, “a porta do provedor, por não haver casa de contos”, ou em 1715 e 

1723 “em casas do Armazém que serve de casa de contos e arrematações”1038, localizações 

sempre complementadas pela informação de que a mesa ficava em praça pública, na cidade 

do Natal.  

Era na cidade que geralmente estava o centro administrativo da capitania, onde 

ficavam localizados os principais prédios da sua administração. Natal era o local onde se 

reuniam os oficiais do Senado da Câmara e onde se fazia o registro e a guarda do tesouro da 

Provedoria da Fazenda Real. Apesar de se notar indícios de que não havia uma casa de contos 

definida para a Fazenda, acredita-se que existia uma edificação específica onde eram 

realizadas as atividades administrativas da provedoria, como a já mencionada “casas de 

Armazém”, que era utilizada como Casa de contos da Provedoria em 1715 e em 1723.  

                                                           
1038 AUTO de Arrematação dos Dízimos Reais da capitania do Siará Grande (1714). Fundo documental 
do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. s/nº cx. Fls 71 v – 76 v. AUTO da 
arrematação dos dízimos da capitania do Rio Grande (1715AUTO da arrematação dos Dízimos Reais 
da capitania do Rio Grande (1723). Fundo documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 
do Norte.  s/nº de caixa. Fls. 1-2. 
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A realização do auto na cidade do Natal ocorria provavelmente por esse primeiro 

fator, o administrativo. Na cidade ficavam os oficiais da Fazenda Real, facilitando a circulação 

dos mesmos durante o auto e, após a definição do contrato, a guarda dos registros no local 

que servia como Casa de contos. Mais do que isso, era importante que houvesse um lugar 

comum definido, em que os oficiais ficassem para fazer o auto. Uma zona pré-estabelecida 

para a realização dos autos estimulava a atração de pessoas interessadas em fazer os seus 

lances, que por conhecimento facilmente saberiam onde os autos seriam realizados a cada 

triênio.  

Santos atenta para a importância da cidade como local de realização de 

acontecimentos públicos. As procissões de Corpus Christi eram cerimônias que ocorriam nas 

cidades coloniais, das quais participavam os moradores locais1039. O auto de arrematação era 

também um evento público, que podia ser assistido pelos moradores da cidade. Além disso, a 

realização do auto em local público e aberto, visível a quem quisesse, permitia que o contrato 

fosse testemunhado pelos presentes, o que conferia ao processo legitimidade. Além do contrato 

assinado, ambas as partes, oficiais da Provedoria e contratadores, teriam como testemunhas 

oculares as pessoas que presenciavam o auto. Dessa forma, o auto de arrematação é, no 

recorte temporal analisado, um evento que ocorre no meio urbano.  

Para a divulgação, o porteiro percorria as ruas da cidade, anunciando em “alta e 

inteligível voz” o auto de arrematação. Os lançadores poderiam fazer as suas propostas. Cada 

lance era superado por uma oferta maior, o que tornava algumas vezes o auto acirrado, 

revelando o complexo jogo de interesses que envolvia o negócio dos contratos. O trecho abaixo, 

                                                           
1039 SANTOS, Beatriz Catão Cruz. O Corpo de Deus na América: a Festa de Corpus Christi nas 
cidades da América Portuguesa- século XVIII. Op. cit., pp. 68-70. 
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do auto realizado em 10 de setembro de 1702, é um exemplo de como os lances podiam ser 

disputados, e de que forma procedia o porteiro no decorrer do auto: 

 

[...] e logo o porteyro em alta e teligivel vos apregoou pellas Ruas e 
prasa desta sidade dizendo hun Conto de Reis me dão pellos dizimos 
desta Capitania do Rio Grande por cada hun anno ha quem mais de 
venha e a mim Reseberey seu lanso, e logo apareseu Manoel 
Rodrigues Taborda e por elle foi dito que lansava sincoenta mil reis 
sobre o lanso de Manoel Gonsalvres Branco que fazia hun conto e 
sincoenta mil reis por cada hum anno e logo corendo o porteyro o dito 
lanso apareseu o padre Amaro Barboza e lansou sobre o lanso de 
Manoel Rodriges Taborda sem mil Reis que fazia hun Conto e Sento 
e Sincoenta mil Reis e andando o dito porteyro com o dito lanso pellas 
Ruas em alta e teligivel vos dizendo hun Conto e sento e sincoenta 
mil Reis me dão pellos dizimos desta Capitania1040 

 

 O porteiro era figura central para que, em dias agitados, com concorrência nos 

lances, o auto tivesse prosseguimento. Era o porteiro quem corria as ruas da cidade avisando 

do último lance que havia sido feito e notificando os novos lances, até que fosse definido o 

último e maior lance que arremataria, enfim, o contrato. Mesmo que seguindo uma lógica de 

procedimento bem definida na realização do auto, os oficiais da fazenda precisavam contar com 

alguns percalços.  

 Cada auto possuía características muito próprias, como sua duração, valores nos 

lances e quantidade de lançadores. Fatores que eram definidos principalmente pelo grau de 

                                                           
1040 AUTO da arrematação dos dízimos das capitanias do Rio Grande e do Siará Grande(1702). Fundo 
documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  s/nº de caixa. fl. 82 v. 
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interesse dos homens de negócios no ano de cada contrato.  Informações dos autos realizados 

entre 1673 e 1703 podem ser observados no seguinte quadro1041: 

 

Quadro I – Autos de arrematação da Provedoria do Rio Grande (1673-1723) 
Ano Capitania Período Duração 

(dias) 
Lances Dias s/ 

lances 
Lançadores 

1673/74 Rio Grande 12 a 16/04; 02, 
09, 10, 21, 23,26 e 

30/07/1673; 
06,10,13,15,26,27

e 30/08/1673, 
14/04/1674 de 

abril; 17 a 23/04, 
21/06; 29/06; 01 a 

04/07 e 
21/07/1674, 23 a 

29/12/1974 

43 30 28 13 

1690 Siará 
Grande 

05 a 10/03/1690; 
13,15 a 

28/05/1690; 
retomado em 5 e 

8/03/1690 

23 0 23 0 

1702 Rio 
Grande/Sia
rá Grande 

05/09/1702 a 
10/09/1702 

22 18 4 9 

1704/05 Rio 
Grande/Sia
rá Grande 

02/12/1704 a 
01/01/1705; 
24/06/1705 a 

31/07/1705; 01/08 
a 17/08/1705 

56 6 51 5 

                                                           
1041 Ressalta-se que são aqui apresentados os dados dos autos de arrematação encontrados até o 
presente momento. Acredita-se que as lacunas da segunda metade do século XVII poderão ser 
preenchidas posteriormente. 
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1709 Rio Grande 19/07 a 
28/07/1709; 05/08 

a 10/08/1709 

16 21 15 5 

1713 Siará 
Grande 

31/07/1713 a 
10/08/1713; 
30/11/1713 

13 2 12 2 

1714 Siará 
Grande 

22/05/1714 a 
13/06/1714 

22 1 21 1 

1715/16 Rio Grande 20 a 29/10/1715; 
12/01/1716 a 
15/01/1716; 
21/02/1716 a 
24/02/1716 

38 10 34 9 

1717 Siará 
Grande 

10/11 a 
05/12/1717 

26 2 24 2 

1723 Rio Grande 08/08/1723; 
12/09/1723 

2 5 0 4 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos autos de arrematação da Provedoria da Fazenda Real 
do Rio Grande ocorridos entre 1673 e 17231042. 

                                                           
1042 AUTOS de arrematação dos Dízimos Reais da capitania do Siará (1690-xxxx). Fundo documental 
do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  S/ n. de caixa. Fls. [?]. AUTO da arrematação 
dos dízimos da capitania do Rio Grande (1673-1674). Fundo documental do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte.  Caixa 113. Fls. 75-92v. AUTO da arrematação dos dízimos das 
capitanias do Rio Grande e do Siará Grande (1702). Fundo documental do Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Norte.  s/nº de caixa. Fls. 81-88.AUTO da arrematação dos dízimos da capitania do 
Rio Grande e Siará (1704-1705). Fundo documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 
do Norte.  s/nº de caixa. Fls. 88v – 100. AUTO da arrematação dos dízimos da capitania do Rio Grande 
e Siará (1709). Fundo documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  s/nº de 
caixa. Fls. [ilegíveis]. AUTO de Arrematação dos Dízimos Reais da capitania do Siará Grande (1713). 
Fundo documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. s/nº cx. Fls. 69 v- 71. 
AUTO de Arrematação dos Dízimos Reais da capitania do Siará Grande (1714). Fundo documental do 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. s/nº cx. Fls 71 v – 76 v. AUTO da arrematação 
dos dízimos da capitania do Rio Grande (1715-1716). Fundo documental do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte.  Caixa nº 49. Fls 22- 69. AUTO da arrematação dos dízimos da 
capitania do Siará Grande (1717). Fundo documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 
do Norte.  Caixa nº 49. Fls. 169- 176. AUTO da arrematação dos Dízimos Reais da capitania do Rio 
Grande (1723). Fundo documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  s/nº de 
caixa. Fls. 1-2. 
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 Na segunda coluna têm-se para quais capitanias os contratos foram destinados. 

Apesar de serem o Siará Grande e Rio Grande da jurisdição da Provedoria do Rio Grande, os 

contratos eram arrematados sempre separadamente, por capitania. No caso de 1690, 1702 e 

1705, os autos foram realizados com a finalidade de arrematação do contrato do Siará e do 

Rio Grande, posteriormente os autos de cada capitania foram feitos em períodos diferentes. 

Observa-se no Quadro I o período de duração do auto, às vezes fragmentado, pois houve 

casos de o auto ser interrompido e retomado por falta de lançadores. Pode-se ver ainda a 

quantidade de lances feitos, de dias em que não foi feito lance algum e o número de 

lançadores1043. 

 O auto de arrematação poderia durar até mais de um mês, havendo situações em 

que era retomado até mesmo no ano seguinte. Os oficiais permaneciam insistentemente durante 

dias sem receber um lance sequer. No caso da falta de lançador, o provedor registrava um 

termo no auto constando que não houve lance no dia referido, no qual assinava o porteiro 

alegando que constava “por fé” a falta de lances naquele dia.  

 A exemplo da falta de lançadores estão os autos de 1673/74 e o auto de 1704. 

Dentre os autos analisados, o de 1673 parece ter sido o mais complicado. Interrompido e 

retomado por várias vezes o auto se estende até o ano de 1674, sem que fique claramente 

definido o seu contratador. Entre os inúmeros lances dados, os oficiais mantiveram o auto com 

retomadas e interrupções, na tentativa da obtenção de maiores lances. Já o auto de 

arrematação que começa em dois de dezembro de 1704, até 24 do mesmo mês não havia 

                                                           
1043 Salienta-se que os autos de 1709, 1713, 1714, 1715/1716, 1717 e 1723, possuem algumas 
lacunas. Os autos parecem estar incompletos. Mesmo com essa dificuldade na fonte, optou-se por fazer 
o levantamento dos dados, trabalhando-se com as informações disponíveis. Ainda que com algumas 
lacunas, os autos de arrematação trazem ricas informações. Assim, considerou-se os dados como 
amostragem para o levantamento de hipóteses. 
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recebido nenhum lance, até aparecer Manoel da Silva Queirós e fazer neste último dia sua 

proposta. O auto perdura até o dia primeiro de janeiro de 1705 sem nenhum outro lance.  

 O provedor tinha autoridade para instituir um novo pregão, caso o anterior tivesse 

lances muito baixos, o que ocorre no auto de 1704/05, que ainda perdura pelo mês de junho 

e agosto, sendo interrompido e retomado pela falta de lances. Em 1715, ocorre o mesmo que 

em 1704: o auto se estende até o ano seguinte pelos poucos lances realizados. Há o caso do 

auto de 1690, que perdura entre o mês de março e abril, por 43 dias, sem que nenhum lançador 

aparecesse para arrematar o contrato. 

 Conforme o regimento dos provedores, os contratos não poderiam receber lances 

menores que os lances do ano anterior, o que era um mecanismo de proteção de Coroa para 

que os contratos não tivessem queda em seus valores1044. Na prática, a norma acabava por 

ser desobedecida. Em anos de seca, ou outros fatores que geravam baixa demanda na procura 

dos contratos, os valores poderiam sofrer uma queda1045. O conteúdo do regimento reforça com 

esta norma que o provedor tinha a obrigação de garantir uma boa arrematação dos contratos, 

para que não houvesse prejuízo à Fazenda Real. Esta mesma lógica pode ser aplicada ao caso 

de autos de arrematação com baixa demanda de lançadores ou dos valores propostos nos 

lances. Nesses casos, o provedor do Rio Grande “reformava” os editais, pondo novamente em 

                                                           
1044 REGIMENTO dos Provedores.  Op. cit. p. 100. 
1045 Este caso pode ser observado na arrecadação das décadas de 1730, período que extrapola o recorte 
temporal desse trabalho, mas serve como exemplo para uma análise comparativa entre as normas para 
o funcionamento da Fazenda Real e a prática administrativa, constatando-se que poderiam diferir. A 
partir de 1737, indo de encontro ao regimento dos provedores, o valor do contrato dos dízimos caí de 
2:935$500 réis (lê-se: dois contos, novecentos e trinta e cinco mil e quinhentos réis) para 2:616$000 
réis (dois contos, seiscentos e dezesseis mil réis) em 1738 e nos três anos seguintes para 2:556$655 
réis (dois contos, quinhentos e cinquenta e seis mil e seiscentos cinquenta e cinco réis. (AHU-RN, Papéis 
Avulsos, Cx. 3, D. 211. 
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pregão o auto de arrematação ou o interrompendo quantas vezes fossem necessárias, de modo 

a tentar garantir melhores ofertas nos contratos1046. 

 As dificuldades enfrentadas pelos oficiais em anos de baixos lances faziam com 

que os autos fossem interrompidos e retomados, o que gerava uma inconsistência nas datas 

dos pregões. De acordo com o regimento dos provedores, o provedor deveria mandar colocar 

os autos em pregão até o mês de novembro, para que fossem arrematados em janeiro do ano 

seguinte1047. No caso do Rio Grande, a prática administrativa era bem diferente do determinado 

no ponto 3 do regimento dos provedores. Como observado no Quadro I, as datas eram bem 

variadas. Não foi possível definir, portanto, um período exato em que habitualmente ocorriam 

os autos, que no recorte analisado foram realizados em meses diferentes.  

 Mesmo enfrentando certas dificuldades, os autos ocorriam periodicamente. Em 

média, a cada três anos as ruas da cidade do Natal eram percorridas pelo porteiro em busca 

de lançadores.  A etapa dos lances evidenciava os homens de cabedal que eram atraídos pelo 

negócio dos contratos e colocava em pauta as obrigações que o contratador teria ao assumir o 

compromisso com a Fazenda Real. A cada novo lance o porteiro corria pela cidade fazendo o 

anúncio em voz alta para que novos lançadores fizessem suas propostas.  

 Algumas vezes carregando ramos verdes, o porteiro insistia pelas ruas das cidades 

até o findar do dia. Em 1673, 1702 e 1713, quase à meia noite, o provedor e demais oficiais 

permaneciam com a mesa armada, enquanto o porteiro cruzava as ruas da cidade anunciando 

                                                           
1046 O termo reformar os editais como forma de designar um auto que era lançado novamente em pregão 
pela falta de lances ou oferta de valores muito baixos por parte dos lançadores. AUTO da arrematação 
dos dízimos das capitanias do Rio Grande e do Siará Grande (1702). Fundo documental do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  s/nº de caixa. fls. 82, 85. 
1047 REGIMENTO dos Provedores.  Op. cit. p. 100. 
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o auto de arrematação, esperando novos lances surgirem. No dia seguinte, o auto teve 

prosseguimento, e a cada novo lance o escrivão fazia o devido registro nos livros da Provedoria. 

 Ao final do auto, quando o provedor determinava aceito o último lance, o 

arrematador assumia algumas cláusulas definidas no contrato. Menciona-se que o pagamento 

deve ser feito em “dinheiro de contado”, o que poderia delimitar mais ainda o grupo de homens 

envolvidos nos contratos, visto que precisariam fazer o pagamento em espécie e não in natura.  

 Para a segunda metade do século XVIII é definido que a cobrança deve dos 

dízimos dever ser feito sob a produção de gados, açúcar, tabaco, pescarias, sal e miunças1048. 

Para o início do século XVIII, o contratador deveria cobrar o dízimo sobre a produção de gado, 

lavouras, pescado e açúcar. Acredita-se, portanto, que estes homens acabavam recebendo o 

pagamento do dízimo dos moradores das capitanias in natura. Assim, para pagar o contrato à 

Fazenda Real em dinheiro de contado, os contratadores precisavam se envolver com o comércio 

dos produtos arrecadados ou possuírem outros meios para realizar o pagamento. 

 No caso de 1673, o contrato deveria ser pago em quarteis, em um período de 

tempo que não fica claro na fonte. Já para o início do XVIII ficou definido que o contratador 

pagaria um terço do valor total a cada ano, até após os três anos do tempo do contrato 

arrematado, chamados de “três anos de espera”. No contrato de 1716 este prazo é somado a 

mais um ano de espera, totalizando quatro anos de prazo para o início do pagamento do 

contrato1049.  No auto de 1704/1705 e de 1715/1716 são mencionados ainda os fiadores, que 

                                                           
1048 AUTOS de arrematação dos Dízimos Reais da capitania do Siará (1690-1692). Fundo documental 
do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  S/ n. de caixa. Fls. [?]. 
1049 AUTO da arrematação dos dízimos das capitanias do Rio Grande e do Siará Grande (1702). Fundo 
documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  s/nº de caixa. Fls. 82, 85. 
AUTO da arrematação dos dízimos da capitania do Rio Grande e Siará (1704-1705). Fundo documental 
do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  s/nº de caixa. Fl. 94. AUTO de Arrematação 
dos Dízimos Reais da capitania do Siará Grande (1713). Fundo documental do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte. s/nº cx. Fl. 71. AUTO da arrematação dos dízimos da capitania do 
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pagariam, de acordo com o regimento dos provedores, a décima parte do contrato até 30 dias 

após a sua arrematação1050. A etapa final do auto ocorria justamente quando o contrato era 

assinado pelo contratador, acompanhado da assinatura do provedor, demais oficiais da Fazenda 

presentes e, quando havia, as testemunhas1051.  

Com ramos verdes em mãos 

 

 O momento da arrematação do contrato era imbuído de uma série de 

compromissos. Além das “cláusulas” já mencionadas, o auto de arrematação da Provedoria do 

Rio Grande seguia uma etapa em que simbolicamente ficava estabelecido um vínculo de 

compromisso do contratador para com a Fazenda Real: os ramos verdes em mãos. Em alguns 

casos esta etapa é feita durante os lances, antes da arrematação final. A exemplo do auto 

realizado em 1702, após o lance de Domingos da Silveira, o porteiro gritava o lance aguardando 

uma nova oferta, enquanto o provedor afirmava: 

 

[...] Já aRemato Já vou aRematando ha quem mais de se não já 
arrematado doulhe hua doulhe duas doulhe tres ha quem mais de 
venhase a min reseberey seu lanso doulhe hua mais piquenina em 

                                                           

Rio Grande (1715-1716). Fundo documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  
Caixa nº 49. Fl. 22. 
1050 REGIMENTO dos Provedores.  Op. cit. p. 101. 
1051 No ano de 1702 assinaram como testemunhas o ajudante Pedro Vieira de Carlos da Rocha e os 
tabeliões Manoel Trigueiro Soares e Domingos Dias de Barros. No ano de 1705, os tabeliões Maurício 
Bocaro Ribeiro e Domingos Dias de Barros. Em 1713, o alferes Bartolomeu da Costa e o reverendo 
Padre Manoel Pinheiro. AUTO da arrematação dos dízimos das capitanias do Rio Grande e do Siará 
Grande (1702). Fundo documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  s/nº de 
caixa. Fls. 84 v. AUTO da arrematação dos dízimos da capitania do Rio Grande e Siará (1704-1705). 
Fundo documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  s/nº de caixa. Fl. 94. 
AUTO de Arrematação dos Dízimos Reais da capitania do Siará Grande (1713). Fundo documental do 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. s/nº cx. Fl. 71. 
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sima ha quem mais de venhase a min reseberei seu lanso, e por não 
aver quem mais quisesse lansar mandou o dito Provedor notificar a 
todos os lançadores e com efeito o forão o meyrinho da fazenda Real 
Antonio Anriques de Sâ como constou por fe sua serem todos 
notificados e por não aver quem mais quizese dar mandou o dito 
Provedor ao porteyro que aRematase o Coal meteu o Ramo Verde na 
mão ao dito Alferes Domingos da Silveyra dizendo bem Prol lhe fasa; 
e asim lhe ouve o dito Provedor os ditos dizimos por aRematados por 
tres annos [...]1052 

 

  Os ramos verdes em mão compunham, em um sentido simbólico, o 

estabelecimento de um compromisso, sendo parte do procedimento do auto de arrematação. 

Em alguns autos os ramos são passados apenas ao final da arrematação, somente ao 

contratador que assumiu o contrato. O porteiro, sob ordem do provedor, colocava nas mãos do 

contratador os ramos verdes dizendo-lhe “bom prol lhe faça”, em seguida tudo era registrado 

com a assinatura dos oficiais e do contratador. 

   Até o presente momento não foi possível identificar estudos sobre os autos de 

arrematação em outras capitanias. Porém, para um recorte posterior, Thiago Dias tratou sobre 

os autos de arrematação da Câmara de Natal. No exemplo abaixo, de 1775, observa-se a 

semelhança entre os autos de arrematação da Câmara e da Provedoria do Rio Grande:  

 

Em altas e inteligíveis vozes, o porteiro convocava os interessados a 
ofertarem; com olhares atentos ao público presente, buscando aqueles 
que mais ofertassem pelo contrato, o porteiro ameaçava: “já se 
arrematava, já se está arrematando, já estou metendo o ramo na 
mão”. O porteiro anunciava aos oficiais que não havia mais quem 

                                                           
1052 AUTO da arrematação dos dízimos das capitanias do Rio Grande e do Siará Grande (1702). Fundo 
documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  s/nº de caixa. Fl. 84. 
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oferecesse pelo contrato “e não havendo quem mais lançasse coisa 
alguma”, os oficiais metiam o “ramo verde na mão do dito lançador”, 
dizendo: “bom proveito lhe faça”1053. 

 

  Constata-se, portanto, que na capitania do Rio Grande, tanto a Câmara como 

a Provedoria, instituições que possuíam competências fiscais, faziam auto de arrematação com 

métodos parecidos. Em procedimento que difere dos autos de arrematação, os rituais de posse 

dos governadores-gerais do Estado do Brasil, também observa-se na transferência de objetos 

o estabelecimento de uma relação de compromisso. Segundo Cosentino, a cerimônia pública 

ocorria logo após a chegada do novo governador a Salvador. A cerimônia era realizada na 

Igreja da Sé. Embaixo de um palio, carregado pelos vereadores e moradores da cidade, na 

presença no arcebispo, em um ato simbólico, o antigo governador-geral passava um bastão 

para a mão direita do novo governador-geral, instituindo-se a posse do cargo1054. 

 A transferência de poderes por meio do bastão pode ser, com devidas ressalvas, 

comparada ao ato de passar ramos verdes em mão. Da mesma forma que o novo governador-

geral assumia as suas obrigações e competências como oficial régio, no ato de receber o 

bastão, a transferência dos ramos verdes parece ser também o ato de transferir para o 

arrematador as obrigações por ele assinadas no contrato. A cerimônia de posse do governador-

geral e o auto de arrematação têm finalidades completamente diferentes, a primeira política, o 

segundo fiscal, mas ambos procedimentos se caracterizam por serem um acontecimento 

                                                           
1053 DIAS, Thiago Alves. O Código Filipino, as Normas Camarárias e o comércio: mecanismo de vigilância 
e regulamentação comercial na capitania do Rio Grande do Norte. Revista Brasileira de História.  v. 
34, n. 68, pp. 215 – 236. 2014. p. 228. 
1054 COSENTINO, Francisco Carlos. Título régio, rituais e cerimônias políticas no Antigo Regime: Império 
e Governo no reino e no ultramar luso. Op. cit., p. 31. 
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público, nos quais homens assumiam perante a Coroa compromissos que exigiam idoneidade 

e dedicação.  

 Ao tratar sobre o auto de arrematação no âmbito da Câmara do Natal, Dias afirma 

que a entrega dos ramos verdes em mãos ao final do auto de arrematação presume uma 

simbologia de transferência de direitos e deveres ao contratador1055. Portanto, ao arrematar o 

contrato, o contratador tomava para si a responsabilidade de arrecadar por sua conta os 

impostos, precisando contar com as incertezas de uma arrecadação que poderia ser inferior ao 

que tinha pago na arrematação. A obtenção de lucro ou o não desejado prejuízo eram as 

dúvidas que o contratador tomava para si no momento em que recebia em mãos os ramos 

verdes. Em contrapartida, por meio dos contratos, os oficiais da Provedoria da Fazenda Real 

do Rio Grande passavam a estes homens a responsabilidade da arrecadação, podendo nos 

anos seguintes enfrentar dificuldades para receber os pagamentos dos ditos contratos.  

 

Considerações finais 

 

 A análise dos autos de arrematação abre margem para a compreensão de um dos 

diversos trâmites realizados pelos oficiais da Fazenda no seu cotidiano administrativo. Os autos 

de arrematação permitem visualizar um elo muito específico da ação fazendária da Provedoria 

do Rio Grande: a interação entre oficiais d’el rei e particulares, homens que investiam nos 

negócios dos contratos.   Assim, a cada auto de arrematação, a cada novo lance, punha-se 

em jogo uma série de interesses. Entre os oficiais da Fazenda a obrigação de garantir bons 

                                                           
1055 DIAS, Thiago Alves. O Código Filipino, as Normas Camarárias e o comércio: mecanismo de vigilância 
e regulamentação comercial na capitania do Rio Grande do Norte.  Op. cit., p. 228. 
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rendimentos para o tesouro da capitania, e entre os contratadores a expectativa de uma boa 

arrematação.   

Segundo Schwartz, em geral, os arrematadores espalhados no reino e ultramar 

tinham uma “ideia aproximada da produtividade da região, mas não podiam prever secas, 

inundações ou guerras”. Eles tinham “provavelmente uma capacidade muito melhor de estimar 

o preço dos bens produzidos”. Sabiam que, “se a produção dobrasse, mas o preço caísse pela 

metade, o valor do contrato não seria maior do que fora antes das alterações” 1056. Por isso, 

era comum que grandes arrematadores, que tinham cabedais suficientes para tal, se 

envolvessem em mais de um contrato de ramos diferentes e em diversas praças do Império 

Português. Mas o acúmulo de contratos, sob olhos atentos da Coroa, não era algo prudente, 

pois se temia que, em caso de malogro de um contrato, o resultado fosse o encadeamento da 

ruína de arrematadores e fiadores 1057. 

                                                           
1056 Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo: Companhia 
das letras, 1998.p. 154. 
1057 Conforme Mozart, para a capitania Paraíba, há o caso de Rafael Nunes Paz, que foi pretendente a 
arrematador dos dízimos na Paraíba, em 1727, quando, um ano antes, e em conjunto com Manuel 
Rodrigues Costa, contratou os dízimos em Pernambuco por cinquenta mil cruzados. AHU-RN, Papéis 
Avulsos, Cx. 7, D. 541. É interessante também o caso de Manuel Correia Bandeira, que apareceu 
aperreado, em 1725,“com a notícia de um decreto que havia sua majestade baixado ao Conselho de sua 
Real Fazenda, para que não pudesse arrematar um contrato a quem já tivesse outro”. Dessa feita, o 
arrematador temia perder o contrato do direito real de cobrar os 3$500 réis sobre “os escravos que se 
resgatam em toda a Costa da Mina, Cacheu, São Tomé e mais partes para a Paraíba, Pernambuco e 
anexas”, pois já acumulava com esse o “direito aplicado para a Guarda-Costa do Rio de Janeiro”. Nesse 
caso, o temor da Coroa era de que o acúmulo de contratos levasse o contratador à ruína e, consigo, os 
seus fiadores. Contudo, Manuel Bandeira, além de ser homem afortunado, pois dizia possuir uma 
propriedade de casas em que vivia e alugava na freguesia de São Miguel em Alfama, apresentava como 
seus fiadores: Domingos de Miranda, “Provedor dos Contos da Sereníssima Casa de Bragança e superior 
deles e da Casa do Infantado, possui várias fazendas, em que entra sua quinta no termo de Sintra, e 
duas no termo dessa cidade, uma no Carnanixe e outra no Lumiar”; João Antunes, ourives rico e que 
tinha uma morada de casas em Castel Picão, e outra no Alegrete, na freguesia de São Miguel, e uma 
outra morada de casas na rua da Madragoa; e“Antônio Bernardes, ourives rico e reputado”. AHU-RN, 
Papéis Avulsos, Cx. 6, D. 431. MENEZES, Mozart Vergetti de. Colonialismo em ação: Fiscalismo, 
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 Os contratos eram um atrativo a estes homens de negócios que, ao pagarem o 

valor do contrato à Fazenda Real, tinham possibilidades de lucro. A diferença entre o valor 

pago no contrato e o valor arrecadado pelos contratadores ainda é dificilmente perceptível nas 

fontes. Conforme afirma Osório, “conhecer as taxas de lucro obtidas com a arrematação é 

tarefa difícil. Se o valor pelo qual o contrato fora licitado era de domínio público, o lucro efetivo 

obtido com a arrecadação era segredo de negócio, muito bem guardado pelos envolvidos”, o 

segredo era a garantia do lucro1058. Acompanhado desses interesses, seguia-se a estruturação 

de uma instituição estabelecida pela Coroa no ultramar.  

 A Fazenda Real era o braço da Coroa agindo nos territórios da conquista, por meio 

dos seus f oficiais legitimava-se o estabelecimento de uma ordem do centro difusor, Portugal, 

na capitania do Rio Grande e do Siará Grande. Os contratadores, mesmo que fora da condição 

de oficiais régios, eram os principais responsáveis pela extensão da malha fiscal nas capitanias. 

Estava sob a responsabilidade destes homens o recolhimento dos impostos das regiões mais 

remotas. Mais do que prestadores de serviços, os contratadores eram negociantes do tesouro 

real, e o estudo destes homens permite compreender as redes de interesses nas quais estavam 

envolvidos estes homens de negócios, aspecto a ser investigado em pesquisas futuras. 

 

 

 

 

                                                           

Economia e Sociedade na Capitania da Paraíba (1647-1755). 2005. 300p. Tese (Doutorado em História) 
-Universidade de São Paulo. p. 115. 
1058 OSÓRIO, Helen. As elites econômicas e a arrematação dos contratos reais: o exemplo do Rio Grande 
do Sul (século XVIII) Op. cit., p. 125. 
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“E SE FIXARÁ NOS LUGARES MAIS PÚBLICOS E COSTUMADOS DESTA 
CIDADE E RIBEIRAS DESTA CAPITANIA”: POSTURAS MUNICIPAIS DA 
CÂMARA DA CIDADE DO NATAL NA CAPITANIA DO RIO GRANDE (1700-
1760) 
 

Kleyson Bruno Chaves Barbosa1059 
 

“Registo do Edital dos Ofeciais da Camara deste anno de Mil e 
Settecentos e sincoenta e nove. Os offeciais do Sennado da Camera 
que este prezente anno servimos nesta cidade do Natal Capitania do 
Ryo Grande por Sua Magestade Fidellissima que Deos Guarde etc 
[...] e toda a pessoa que quebrar as posturas deste nosso edital, e 
não observar inteyramente pagarão quatro mil reis de comdenação, e 
trinta dias de cadeya pella primeyra vez, e ao Almontaces 
recomendamos muito fação em tudo cumprir e guardar este nosso 
edital, o qual se fichara no lugar mais publico desta cidade, e nas 
ribeyras della. Dado e passado nesta Cidade por nos assignado, e 
sellado com o sello que ante nos serve, em Camera de sinco de 
fevereyro de mil e setecentos e sincoenta e nove// Pelo escrivam 
deste Sennado Francisco Pinheyro Teyxeira que o fez escrever 
Hyronimo de Albuquerque e Mello digo João de Moura e Mello, Manuel 
Gonçalves branco, Joseph de Barros Pimentel, Prudente de Sá 
Bizerra, e não se continha mais em dito edital que aqui fez registar, 
do próprio que se fechou pelos lugares costumados Francisco 
Pinheyro Teyxeyra escrivão da Camara o subescrevy.”1060 

 

                                                           
1059 Graduado em História – Licenciatura e Bacharelado pela UFRN, atualmente faz mestrado pelo 
Programa de Pós-graduação em História da mesma instituição, como bolsista CAPES-DS, orientado 
pela Profª Drº Carmen Alveal (UFRN). O autor integra o Laboratório de Experimentação em História 
Social da UFRN, e faz parte do grupo de pesquisa Impérios Ibéricos no Antigo Regime: política, sociedade 
e cultura. E-mail: k_b_chaves@yahoo.com.br  
1060 Registro de um edital do Senado da Camara sobre licenças para negociar. Fundo documental do 
IHGRN. Caixa 01 de cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 10 (1755-1760). Fl. 161. 
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Neste trabalho, analisou-se uma das principais funções da Câmara, que era 

o próprio gerenciamento municipal, englobando diversos aspectos do cotidiano colonial. 

Para o caso da cidade do Natal, tal análise recaiu-se, principalmente, nas posturas 

municipais emitidas, anualmente, pelos camarários desta localidade. Nelas, é possível 

verificar uma política que interferia no espaço da cidade do Natal, além da própria 

capitania do Rio Grande. Atividades econômicas como a pesca e a pecuária sofriam 

intervenção por parte dos camarários, referentes a questões como licenças para 

exercício dessas, taxação de impostos, e também penalidades advindas do 

descumprimento das posturas. Além disto, as posturas municipais versavam sobre 

questões como licenças para estabelecimento de vendas, exercício de ofícios 

mecânicos, taxação sobre produtos alimentares vendidos, higiene e conservação dos 

caminhos e estradas, entre diversos outros assuntos que os camarários sentissem 

necessidade de interferir e controlar para o bem comum do povo.  

Destaca-se que pela característica da capitania do Rio Grande de possuir 

apenas uma localidade com uma câmara, que era a cidade do Natal, esta instituição 

acabava por ter um poder e controle que se estendia por toda a capitania. Dessa forma, 

percebe-se o quanto essas posturas não incidiam apenas no núcleo urbano da cidade 

do Natal, mas se faziam sentir também nas ribeiras da capitania. Conforme visto na 

citação de abertura, as posturas eram fixadas em “lugar mais público desta cidade, e 

nas ribeyras della”, tendo, portanto, jurisdição para interferir nas povoações existentes 

na capitania. 
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O brazilianista britânico Charles Boxer elencou as diversas atividades de 

responsabilidade da câmara, que nos permite visualizar e compreender o quanto do 

exercício camarário incidia e influenciava o cotidiano da vida colonial. Dessa forma,  

 

“A Câmara supervisionava a distribuição e o arrendamento das terras 
municipais e comunais; lançava e coletava impostos municipais; fixava 
o preço de muitas mercadorias e provisões; concedia licenças a 
vendedores ambulantes, mascates, etc, verificava a qualidade do que 
era vendido; concedida licenças para construção; assegurava a 
manutenção de estradas, pontes, fontes, cadeias e outras obras 
públicas; regulamentava os feriados públicos e as procissões, e era 
responsável pelo policiamento da cidade e pela saúde e o saneamento 
públicos. A arrecadação da Câmara provinha diretamente das rendas 
da propriedade municipal, incluindo as casas que eram alugadas como 
lojas, e dos impostos com que se tributava ampla variedade de 
produtos alimentícios postos à venda, embora as provisões básicas – 
pão, sal e vinho – a princípio estivessem isentos. Outra fonte de renda 
procedia das multas cobradas pelos almotacéis e outros funcionários 
àqueles que transgrediam os estatutos e as regulamentações 
municipais (posturas), tais como vendedores que não tinham licença 
ou roubavam no peso. Os impostos municipais, assim como os da 
Coroa, muitas vezes eram arrecadados por quem oferecesse o lance 
mais alto em leilão. Em situações de emergência, a Câmara podia 
impor uma cobrança por cabeça, conforme a capacidade real ou 
presumível para a efetivação do pagamento”1061 

 

Assim, tem-se em vista o leque de possibilidades que esses camarários 

tinham de obterem benefícios, ao deliberarem sobre diversas responsabilidades que 

competiam à gestão municipal de uma localidade. Maria Fernanda Bicalho, em trabalho 

                                                           
1061 BOXER, Charles. Conselheiros municipais e irmãos de caridade. In: _____. O Império ultramarino 
português 1415-1825. Charles Boxer; tradução Anna Olga de Barros Barreto. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2002. p. 289. 
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sobre a cidade do Rio de Janeiro no século XVIII, argumentou que o espaço urbano 

setecentista nas cidades coloniais obedecia a códigos impostos pelas autoridades régias 

e concelhias. Na cidade, eram criados espaços de incorporação e de exclusão de 

indivíduos e grupos, por meio de atitudes hierarquizantes. Controlava-se e vigiava-se, 

punindo-se as atitudes que fossem desviantes. À câmara, competia legislar e fiscalizar 

questões relativas ao cumprimento das ordens emitidas pelo rei, por meio da criação e 

emissão de posturas, acórdãos, multas e penas executadas pelos camarários1062.   

Conforme visto na citação de abertura deste capítulo, quem descumprisse 

a postura de 1759 emitida pelos camarários da cidade do Natal, deveria pagar 4 mil 

réis de condenação, além de cumprir 30 dias de prisão na cadeia. Assim, percebe-se 

o caráter punitivo que a Câmara utilizava para se fazer cumprir as suas deliberações. 

Esta instituição ainda se valia de outros meios para assegurar seus interesses, como 

contando com o apoio de pessoas que pudessem denunciar tais atitudes, recebendo 

como recompensa, metade da penalidade arrecadada na condenação. Dessa forma, 

além de uma pedagogia punitiva, utilizava-se de uma pedagogia da denúncia1063, a fim 

                                                           
1062 BICALHO, Maria Fernanda. A cidade e o império: o Rio de Janeiro no século XVIII. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 240-242. 
1063 Ronaldo Vainfas utiliza-se do termo pedagogia do medo para se referenciar ao modo utilizado pelos 
visitadores da Inquisição na América portuguesa para intimidarem os moradores a confessarem seus 
pecados, em uma série de ritos que iam desde a chegada da Visitação na localidade, até o tempo da 
Graça, quando aqueles que se apresentassem de forma espontânea, teriam seus pecados perdoados. 
Isto causava um medo das penas impostas por aqueles que fossem desviantes da fé e práticas católica. 
Assim, o medo colaborava para que pessoas no intuito de se livrarem de penalidades, denunciassem 
outros, a fim de escaparem de atos que eles próprios poderiam ter cometido. Baseando-se nessa ideia, 
utiliza-se aqui o conceito de pedagogia da denúncia, a qual a vantagem do acusador, por exemplo, de 
receber a metade de uma carga de farinha que sairia da capitania do Rio Grande para outra capitania 
sem licença do Senado da Câmara, estimulava pessoas a colaborarem com as determinações da 
Câmara. Além disto, a pedagogia punitiva, no qual a Câmara impunha penalidades aos transgressores, 
tinha como objetivo ensinar aos locais as novas posturas emitidas, no intuito de que fossem fixadas e 
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de estimular que outras pessoas colaborassem para a implementação de suas posturas. 

Conforme citado por Boxer, a câmara contava com uma gama de funcionários que 

fiscalizavam, registravam, aferiam, e cobravam as penalidades. Entre eles, destaca-se 

o papel fundamental dos almotacés, recomendados na mesma postura de 1759 que 

“muito fação em tudo cumprir e guardar este nosso edital”. 

Avanete Sousa, pesquisando sobre a câmara da cidade de Salvador, no 

século XVIII, concluiu, por exemplo, que a função principal desta câmara citada era o 

de controlar a vida cotidiana no termo pertencente a tal instituição, disciplinando, 

fiscalizando e orientando a vida pública. A câmara de Salvador, representando um poder 

local por meio dos oficiais que a compunham, influenciou em questões percebidas pela 

autora em seu trabalho no que concerne, por exemplo, à urbanização da cidade, à 

fiscalização do trabalho realizado nesse espaço, o abastecimento para os moradores 

de Salvador, a higiene e saúde pública e questões religiosas, como as procissões, que 

revelam este caráter ordenador da câmara no cotidiano da cidade para resolução dos 

problemas que afetavam a sua população1064 .  

Já para o caso da câmara do Recife, George Cabral de Souza também 

percebeu a intervenção dessa instituição no cotidiano da vila, na organização do espaço 

urbano, no abastecimento, e também na higiene e saúde. Tais atitudes denunciavam, 

portanto, a conduta da população que desviava do padrão determinado pelas 

                                                           

cumpridas, embora nem sempre fossem cumpridas de fato, visto os mecanismos de se burlar a lei desses 
indivíduos coloniais. VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e inquisição no 
Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 
1064 SOUSA, Avanete Pereira. Poder política local e vida cotidiana: a Câmara Municipal da cidade de 
Salvador no século XVIII. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2013. p. 124-125. 
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Ordenações1065, servindo para perceber o cotidiano dessa cidade colonial. As temáticas 

discutidas nas vereações na cidade do Natal apontam também para a função primordial 

da câmara enquanto gerenciadora de aspectos relacionados ao bom funcionamento do 

cotidiano do qual esta instituição se relacionava, procurando evitar atitudes desviantes, 

e, que, ao mesmo tempo, representava um espaço no qual a presença portuguesa 

fazia-se presente por meio do órgão institucional representado pela câmara e seus 

oficiais.  

Estudando a procissão de Corpus Christi na América portuguesa, Beatriz 

Catão Santos afirmou que cabia à câmara a definição dos percursos da procissão do 

Corpo de Deus, assim como todos os preparativos que correspondiam ao reparo das 

ruas, definição da data, convocação dos moradores, e custos com a parte material, 

fossem velas, sermões, altares, entre outros. Portanto, a autora argumentou que o papel 

das câmaras nessa celebração era a do enquadramento do ritual, ao se recortar um 

espaço-tempo particular para a procissão, assim como papel da Igreja que também 

participava dessa solenidade, com fins de elaborar a unidade do reino português1066.  

Visto isso, utiliza-se desta ideia para afirmar que não somente sobre as 

festividades, mas a atuação sobre o espaço no qual os camarários interferiam 

cotidianamente ocorria por meio de um enquadramento espaço-temporal. Tal 

enquadramento correspondia não somente à elaboração de procissões religiosas, mas 

na própria função da câmara, que atuava sobre um espaço específico, reelaborando-o 

                                                           
1065 SOUZA, George Felix Cabral de. Os Homens e os Modos da Governança. A câmara Municipal do 
Recife no Século XVIII. Recife: Gráfica Flamar, 2003. p. 134-135. 
1066 SANTOS, Beatriz Catão Cruz. O Corpo de Deus na América: a Festa de Corpus Christi nas cidades 
da América Portuguesa-século XVIII. São Paulo: Annablube, 2005. p. 71; 105. 
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e transformando-o a partir das suas atividades cotidianas, assim como regulamentando 

o tempo dos moradores dessa espacialidade. Este último ocorria por meio das posturas, 

bandos e regulamentações que competiam às câmaras, referentes às questões fiscais, 

políticas, econômicas, urbanas, entre outras, e que, assim, ordenavam, regulamentavam 

e fiscalizavam o cotidiano colonial, interferindo no espaço e no tempo da vida das 

pessoas que a essas questões se reportavam.  

Dessa forma, as posturas municipais enquadram-se como exemplificadoras 

destas questões. Aos camarários cabiam emitir as licenças para que vendedores 

pudessem abrir suas lojas, assim como também as licenças para o exercício dos ofícios 

mecânicos; determinavam que os moradores deveriam limpar suas testadas, assim 

como que porcos e cabras não pudessem circular soltos no espaço da cidade do Natal; 

fixavam locais de registro do gado na Capitania; emitiam licenças para o funcionamento 

da atividade pesqueira, assim como a quantidade de peixes que os pescadores eram 

obrigados a colocar em determinados espaços da capitania. A questão temporal se 

fazia presente também, quando a Câmara estipulava os meses que o aferidor de pesos 

e medidas deveria percorrer a Capitania; os meses proibidos para se pescar; o tempo 

estipulado para a emissão de licenças dos vários assuntos, depois de fixados os editais 

na Cidade do Natal e nas ribeiras, para conhecimento de todos os moradores; entre 

outros. Conforme visto nos autores que trabalharam diferentes espacialidades na 

América portuguesa, relacionadas às câmaras, assim como será visto ao longo deste 

trabalho, afirma-se que estas instituições possuíam uma função primordial que era 

gerenciar os aspectos relacionados ao bom funcionamento do cotidiano, realizando um 

enquadramento espaço-temporal. 
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Para se entender o fazer diário desses camarários, enfatiza-se que é 

necessário se pensar acerca dos valores que norteavam essa sociedade. Destaca-se, 

por exemplo, a questão dos valores centrais, nas relações de centro-periferia, das quais 

o reino, com sua visão de mundo baseada em um Antigo Regime, sociedade 

corporativa, marcada por políticas de privilégios e hierarquias, teriam transpassados tais 

valores às suas diversas conquistas na extensa monarquia pluricontinental que era o 

império ultramarino português1067. Entretanto, ressalta-se também que tais valores e 

mecanismos administrativos repassados às periferias acabaram por moldar tais espaços 

com suas próprias especificidades, visto estas periferias conferirem respostas 

diferenciadas, de acordo com a parte do império em que se reportar.  

Os valores que guiavam esses homens para ordenarem o espaço da cidade 

do Natal seriam justamente esses de Antigo Regime, com seu caráter de espaço 

periférico. No cotidiano administrativo, nas reuniões e temáticas discutidas, lidando com 

situações concretas, e tendo que resolver demandas que iam surgindo, estes indivíduos 

atuavam e interferiam no espaço da cidade do Natal, e da capitania do Rio Grande 

também, ordenando-o, conferindo-lhe sentido, por meio das posturas, fiscalizações, 

correições, nomeações de outros funcionários para atuar em diversas localidades, entre 

outros. 

                                                           
1067 SHILS, Edward. Centro e periferia. Lisboa: Difel, 1974; RUSSELL-WOOD, A. J. R. Centro e 
periferias no mundo Luso-Brasileiro. Revista Brasileira de História. v. 18. n. 36. São Paulo, 1998; 
FRAGOSO, João; GOUVEIA, Fátima (Org.). Introdução. In: ______. Na trama das Redes. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 17 – 19.; A. M. Hespanha, Às vésperas do Leviathan, 
Instituições e poder político. Portugal século XVII, Coimbra, Livraria Almedina, 1994.; XAVIER, Ângela 
Barreto; HESPANHA, António Manuel. A representação da sociedade e do poder. In HESPANHA, História 
de Portugal, p. 114-115. 
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Desse modo, embora esses indivíduos possuíssem autonomia para gerir o 

espaço da cidade do Natal, os mesmos eram oficiais, representantes da Coroa 

portuguesa em solo local, e teriam que transpor o mecanismo administrativo à capitania 

do Rio Grande, cotidianamente, por meio do seu fazer camarário. Assim, essa 

instituição portuguesa, a câmara, fez-se presente e foi efetivada na cidade do Natal, 

porque foi experenciada em um espaço, dotado de valores e que lhe foi atribuído sentido 

por meio das ações dos oficiais camarários. Propõe-se aqui o que Avanete Sousa 

afirmou para a cidade de Salvador, de que a autonomia possuída pela câmara da 

mesma cidade era uma autonomia de ação. Para ela, uma autonomia camarária não 

significava, necessariamente, autogoverno, mas que a autonomia de ação que esta 

percebeu na câmara de Salvador ocorria no interior do sistema administrativo português, 

não divergindo das ordens monárquicas. Isto porque a própria “câmara atuava de forma 

a fazer que as diretrizes régias confluíssem para o horizonte dos seus próprios 

interesses”. Visto isto, entende-se para a cidade do Natal essa autonomia de ação 

observada por Avanete Sousa em Salvador1068.  

Lembra-se que por ser Natal a única localidade da capitania com foros de 

municipalidade, a câmara da mesma possuía um extenso território para administrar, 

compreendendo diversas povoações espalhadas na capitania do Rio Grande, e, 

embora, parecesse não ser competência sua, os oficiais camarários nomeavam pessoas 

a atuarem nas povoações da capitania, e também para resolução de conflitos 

                                                           
1068 SOUSA, Avanete Pereira. “Poder local e autonomia camarária no Antigo Regime: o Senado da 
Câmara da Bahia (século XVIII)”. In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia Amaral (Orgs.). 
Modos de governar: idéias e práticas políticas no Império Português, séculos XVI a XIX. São Paulo: 
Alameda, 2005. p. 321. 
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localizados. Entretanto, oficiais régios, como o ouvidor geral da Paraíba, faziam-se 

presentes na cidade do Natal, a fim de acompanhar os pelouros e as correições, quando 

possível. Mas, como argumentado, os valores desses oficiais camarários se 

coadunavam com os valores centrais da sociedade de sua época, que, conforme 

afirmou Avanete Sousa, o poder local, representado pelos oficiais, buscava nivelar-se 

e melhorar sua qualidade com os espaços de poder mais sobressalentes do império1069. 

Da mesma forma, os camarários de Natal não fugiam à regra, como um espaço 

periférico, procuravam servir como vassalos que geriam o bem comum, e que 

procuravam se distinguir na sociedade em que viviam, por meio de benesses régias.  

Em vista de se compreender tais questionamentos e explorar as proposições 

já levantadas, buscou-se ao longo do trabalho analisar as posturas municipais da 

cidade do Natal que se encontram registradas nos Livros de registros de cartas e 

provisões do Senado da Câmara do Natal, tendo sido utilizadas para este trabalho as 

encontradas entre o início do século XVIII e o ano de 1759. Dessa forma, foram 31 

posturas municipais (1709-1713, 1715-1717, 1719-1725, 1727-1729, 1732-1734, 

1738-1742, 1744-1745, 1747, 1750, 1759) que permitem compreender melhor como 

os camarários que iam assumindo seus postos, anualmente, emitiam políticas 

econômicas, espaciais e urbanas ano após ano. Muitas vezes, repetiam os mesmos 

que seus antecessores, entretanto, outras vezes, modificavam impostos, taxas, ou 

obrigações que já existiam. Para este trabalho em específico, as posturas municipais 

citadas foram analisadas, conferindo-se especial destaque para as questões 

                                                           
1069 Ibid. p. 320. 
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envolvendo a almotaçaria, como a aferição de pesos e medidas, licença para 

funcionamento de vendas de mantimentos, e taxação desses alimentos. 

* 

As posturas municipais escritas correspondiam a uma tipologia textual 

própria do período colonial, e, portanto, possuía uma estrutura que lhe conferia uma 

característica, visto ser mais um documento burocrático da administração camarária. 

Das posturas emitidas entre 1709 e 1759, observa-se um padrão, do qual os oficiais 

camarários que vão assumindo os cargos procuram manter, repetindo as deliberações 

realizadas nos anos anteriores, e alterando, aos poucos, alguns trechos, como valores 

de produtos, de penalidades, etc. Observa-se uma continuação de assuntos e 

temáticas sobre os quais as posturas se direcionam, sendo especificados ao longo do 

tempo, de maneira sutil, ao se decidir implementar novos elementos. Até 1725, por 

exemplo, após cada assunto, vinha um tipo de penalidade específica, variando nos 

valores da condenação, na presença ou não do item que correspondia a quantidade de 

dias a serem cumpridos na cadeia, entre outros. Entretanto, a partir do ano de 1727, 

os camarários passaram a adotar uma penalidade única para qualquer infração 

cometida contra as posturas, e, portanto, ao final do documento, era revelado qual 

penalidade tinha sido adotada pelos camarários daquele ano. Na postura de 1727, ficou 

determinado que o descumprimento de algum item do edital resultava no pagamento 

de 4 mil réis de condenação e 2 meses de cadeia, e, caso o transgressor fosse índio, 
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este deveria cumprir a detenção por 3 meses1070. Já no ano de 17411071, a pena 

aumenta para 6 mil réis, entretanto, o tempo de prisão diminui para 1 mês, que continua 

a vigorar no ano de 17591072. Já a menção ao tempo de prisão, caso o transgressor 

fosse índio, some. 

Entre os assuntos percebidos nestas posturas municipais, no período 

destacado, elencam-se as seguintes: 

Quadro 1: Assuntos frequentes em posturas 
municipais escritas pela câmara da cidade do 

Natal (1709-1759) 
Licenças para vendedores, aferição de pesos e 
medidas de gêneros comercializados, e taxação 
dos preços desses produtos. 
Atividades referentes à licença, registro, fixação de 
pontos de registro e obrigações do registrador de 
gados vacuns criados na Capitania do Rio Grande, 
e com intuito de comercialização com outras 
capitanias. 
Licenças e obrigações referentes aos que 
exerciam ofícios mecânicos 
Atividades diversas referentes ao exercício da 
atividade econômica pesqueira, indo de licenças 
ao preço do pescado. 
Licença e estabelecimento de açougues 
costumados para o corte da carne, e a taxação 
dos preços vendidos ao povo. 

                                                           
1070 Edital do anno de 1727. Fundo documental do IHGRN. Caixa 02 de cartas e provisões do Senado 
da Câmara. Livro 7 (1720 – 1728). Fl. 166. 
1071 Registo de hu edital aos officiaes do senado da Camara des anno de 1741. Fundo documental do 
IHGRN. Caixa 02 de cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 08 (1738 – 1743). Fl. 91. 
1072 Registro de um edital do Senado da Camara sobre licenças para negociar. Fundo documental do 
IHGRN. Caixa 01 de cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 10 (1755-1760). Fl. 161. 
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Obrigação de plantação de mandioca, assim como 
imposições sobre a embarcação de farinha para 
outras capitanias. 
Obrigações referentes à limpeza de ruas, estradas, 
caminhos, entre outros, por parte dos moradores. 
Proibição de criação de porcos e cabras soltos na 
cidade do Natal. 
Licenças para o comércio com outras capitanias 
da casca do mangue. 
Penalidades pelo descumprimento das posturas 
municipais 

Fonte: Elaborado pelo autor Kleyson Barbosa a partir das posturas municipais da cidade do 
Natal (1709-1759) encontrados nos livros de registros de cartas e provisões do Senado da 

Câmara do Natal 

 

Estes são assuntos recorrentes e comuns em quase todas as posturas que 

foram analisadas do recorte temporal. Conforme ressaltado, entretanto, neste artigo 

serão tratados apenas os assuntos referentes às “Licenças para vendedores, aferição 

de pesos e medidas de gêneros comercializados, e taxação dos preços desses 

produtos”, configurando um importante aspecto da almotaçaria na cidade do Natal. 

Segundo Magnus Pereira, que estudou a almotaçaria em Curitiba, a atuação 

dos almotacés foi percebida em três aspectos principais: controle das relações de 

mercado, sanidade pública e a configuração do traçado urbano da vila (construtivo). 

Quanto às relações de mercado, concernentes a este trabalho, aqueles realizavam 

correições periódicas a fim de fiscalizar se as casas comerciais e oficinas de artesãos 

possuíam licença de funcionamento, emitida pela câmara, assim como se os pesos e 

medidas estavam sendo aferidos corretamente, e os preços de acordo com o que a 

câmara estipulava também. Aos transgressores, podiam-se impor multas, objeções 
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morais ou até mesmo prisão1073. Assim, em postura do ano de 1728, os camarários 

encerravam alertando que “aos almotasses recomendamos muito fação observar todo 

o disposto neste nosso edictal que se cumprira e guardara muito inteiramente como 

nelle se contem e se fixará nos lugares públicos desta Capitania e se registara”1074.  

Assim também percebeu George Cabral de Souza, afirmando que os 

almotacés eram os oficiais municipais que estariam de forma mais direta relacionados 

aos problemas diários de uma municipalidade, devido ao fato de sua função estar 

encarregada de fiscalizar in loco e gerenciar questões como o abastecimento regular, 

a gerência do mercado, a higiene e a limpeza da cidade, e também aspectos das 

construções das casas, realizando, assim, uma tarefa que era gerada por meio das 

decisões emitidas pelos oficiais camarários. Desse modo, aplicavam também multas 

caso indivíduos estivessem irregulares quanto às posturas pronunciadas pela câmara. 

Seu período de atuação deveria ser apenas de um mês, no intuito de evitar a corrupção 

ou o prejuízo para o bem comum, caso houvesse favorecimento de interesses 

particulares1075. 

Para o caso de Natal, este período era de dois meses, em que dois 

almotacés atuavam conjuntamente. Na câmara da cidade do Natal, observou-se que, 

no período estudado, o maior tempo despendido pelos oficiais nas vereações 

correspondia à nomeação de almotacés, correspondendo a 27,41% das temáticas 

                                                           
1073 PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Almuthasib– Considerações sobre o direito de almotaçaria nas 
cidades de Portugal e suas colônias. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 21, nº42, p. 365-
395. 2001. p. 369-370. 
1074 Edital deste ano de 1728. Fundo documental do IHGRN. Caixa 06 de cartas e provisões do Senado 
da Câmara. Livro 17 (1728 – 1736). Folha 8v. 
1075 SOUZA, George. Op cit. 2003. p. 116. 
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discutidas nas reuniões realizadas, revelando, portanto, a importância desses oficiais 

para o bom funcionamento da administração e a urgência/necessidade de os 

empossarem para que questões básicas do cotidiano fossem atendidas e cumpridas1076. 

Para o caso das Alagoas do Sul, Curvelo afirmou que o fato de ter ocorrido maior 

dispêndio de tempo para a posse de cargos, em geral, indica que o poder deliberativo 

da Câmara era distribuído entre outros agentes municipais, que geririam assuntos 

cotidianos da vila, e, que, estariam mais presentes no dia-a-dia dos moradores1077.  

Os almotacés eram um dos funcionários, portanto, que serviam à Câmara 

para cumprimento das posturas emitidas no início do ano. As posturas eram fixadas, 

geralmente, no início do ano, variando entre os meses de janeiro e abril. O documento 

iniciava-se com a informação de que “Os oficiais da Camara que este prezente anno 

servimos nesta Cidade do Natal e seu termo capitania do Rio Grande por Sua 

Magestade que Deos Guarde etc Mandamos a todas as pessoas de qualquer calidade 

e condisam...”1078 Mais uma vez, percebe-se que o raio de jurisdição da câmara do 

Natal não era apenas o espaço do núcleo urbano e seus arredores de Natal, mas o seu 

                                                           
1076 BARBOSA, Kleyson Bruno Chaves. A Câmara da cidade do Natal: O cotidiano administrativo de 
uma câmara periférica (1720-1759). Monografia em História, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, 2015. 
1077 Ressalta-se também a importância de tal função já que 70% dos indivíduos listados para ocupar um 
cargo camarário em Natal entre 1720-1759 foram almotacés, e cerca de 40% o foram antes de ocupar 
um cargo principal, sendo, portanto, uma porta de entrada para ser eleito nos cargos camarários de 
destaque. Conforme afirmado por Denise de Moura, “tornar-se um almotacé era uma maneira de ganhar 
visibilidade junto à elite de votantes da cidade”.  CURVELO, Arthur. O senado da câmara de Alagoas 
do Sul: governança e poder local no Sul de Pernambuco (1654-1751). Dissertação em História 
(Mestrado). Recife: UFPE, 2014.p. 116-117; MOURA, Denise Aparecida de. Câmaras e identidades 
regionais (século XVIII). In: Revista História (Rio de Janeiro), Dossiê Câmara Municipal: fontes, 
formação e historiografia do poder local no Brasil Colônia e Império, ano 5, v. 1, n. 1, 2014.p. 142. 
1078 Registro de um edital da Camera. Fundo documental do IHGRN. Caixa 01 de cartas e provisões do 
Senado da Câmara. Livro 5 (1708 – 1713). Fl. 83v. 



 

 
967 

 

próprio termo, que englobava a capitania do Rio Grande e suas ribeiras. A fim de que 

todos os moradores tivessem notícia dos editais, deveriam ser fixados nos lugares mais 

públicos e costumados, não só da cidade do Natal, mas da capitania também1079. 

Em todas as posturas analisadas, o primeiro assunto que aparece nessa 

documentação condiz às “Licenças para vendedores, aferição de pesos e medidas de 

gêneros comercializados, e taxação dos preços desses produtos”. A primeira obrigação 

do ano dirigia-se àqueles que trabalhassem com vendas de fazendas secas ou 

molhadas, farinhas, azeite, vinho, entre outros produtos. Seus pesos e medidas 

deveriam ser aferidos por um prazo de 2 meses depois de fixados os editais. Além 

disto, tais produtos não poderiam ser vendidos, sem que fosse solicitada junto à Câmara 

uma licença para comerciarem, mesmo que tais indivíduos interessados nessas vendas 

fossem lavradores. Assim, a penalidade para quem descumprisse tais obrigações era 

de 6 mil réis (posteriormente passa a ser 4 mil réis de condenação e 1 mês de prisão 

na cadeia)1080. 

Para o cumprimento destas atividades, existia a figura do afilador de 

medidas e pesos. Tal indivíduo teria o mesmo prazo de 2 meses para percorrer a 

Capitania do Rio Grande, aferindo pesos e medidas dos vendedores, e trazendo na 

                                                           
1079 Registo do Edital que todos os anos se fixa nesta cidade e ribeiras desta Capitania anno de 1750. 
Fundo documental do IHGRN. Caixa 02 de cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 09 (1743 – 
1754). fl. 124. 
1080 Desde a década de 1670, consta nos termos de vereação da câmara da cidade do Natal estas 
obrigações (licença e aferições). Em 1676, por exemplo, os camarários realizaram correições nas 
tavernas e lojas da cidade, para fiscalizarem as medidas e varas dos produtos vendidos nestas 
localidades. Documentos 0062, fls. 009v; 0125, fls. 029v; 0136, fls. 032-032v. 
Registro de um edital da Camera desta Cidade do Natal, em 28 de Janeiro de 1709. Fundo documental 
do IHGRN. Caixa 01 de cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 5 (1708 – 1713). fl. 13v. 
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primeira vereação da Câmara após esse período, uma lista com o nome de todos que 

haviam sido aferidos por ele. Em poder do escrivão da Câmara, eram emitidos escritos 

de aferição rubricados pelo próprio escrivão, garantindo-se, assim, a legalidade do 

exercício de vender das pessoas que por essa atividade estavam envolvidas. O afilador, 

assim como os vendedores, poderia sofrer penalidades, caso não realizasse seu 

trabalho no período estipulado, correspondendo a 6 mil réis também de condenação. 

Ainda estava proibido de afilar pesos e medidas proibidas pela Câmara, que eram 

pedras e cuias, pois não correspondiam aos padrões do Conselho. Entretanto, era 

remunerado pelo seu serviço. Pelos escritos de aferição, o afilador recebia 4 vinténs 

(80 réis), já o escrivão recebia 2 vinténs (40 réis)1081. 

A partir de 1711, os camarários sentiram a necessidade de aumentar a 

fiscalização e o controle sobre o comércio de produtos nas vendas da Capitania. Dessa 

forma, o afilador era obrigado a partir de então a percorrer a capitania do Rio Grande 

duas vezes ao ano, recebendo por cada vez que saísse a afilar os mesmos 80 réis. 

Em 1712, entretanto, provavelmente pela dificuldade que já era afilar apenas uma vez 

em todas as ribeiras da capitania, os camarários decidiram limitar aos vendedores que 

estivessem a uma distância de duas léguas ao redor da cidade do Natal a obrigação 

de afilar duas vezes ao ano. Além disto, ainda em 1711, decidiram especificar os 

vendedores da cidade do Natal, e os que vendiam fora dela, diferenciando o prazo 

estabelecido para cada um deles aferir suas medidas e pesos e tirar licença. Para os 

de fora, o prazo de dois meses continuava o mesmo. Entretanto, para quem era da 

                                                           
1081 Registro de um edital da Camera a respeito de vários assuntos. Fundo documental do IHGRN. Caixa 
01 de cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 5 (1708 – 1713). fl. 67v. 
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cidade do Natal, este espaço de tempo diminuiu para apenas 15 dias após a publicação 

do edital1082. Portanto, os camarários perceberam na distância espacial um elemento a 

ser considerado no fator tempo para o cumprimento das medidas camarárias. Próximos 

ao poder camarário, os vendedores da cidade do Natal tinham, então, um prazo 

reduzido, estando sob o controle mais próximo desses funcionários.  

A partir de 1719, os camarários, a fim de que ninguém utilizasse a desculpa 

de que não ficou sabendo das obrigações que competiam aos vendedores de fazendas 

secas e molhadas, passou a considerar como obrigação do afilador emitir escritos nos 

lugares públicos de cada ribeira da capitania do Rio Grande, para que os moradores 

ficassem cientes dos dias em que o próprio afilador estaria nestas localidades a realizar 

aferições. Além disto, passou a vigorar a proibição aos próprios vendedores de que não 

deixassem aferir suas medidas e pesos, a não ser pelos padrões do Conselho, pois tais 

pesos e medidas seriam revistos em correição pelos próprios camarários1083. Dessa 

forma, tanto aferidores quanto vendedores recebiam obrigações e proibições, 

fiscalizando a ambos, e sendo responsáveis pelo cumprimento das posturas camarárias, 

podendo ser penalizados, caso incorressem em alguma infração. Ademais, os próprios 

camarários ou funcionários enviados por eles, como almotacés, ainda realizariam 

                                                           
1082 Registro de um edital da Camera. Fundo documental do IHGRN. Caixa 01 de cartas e provisões do 
Senado da Câmara. Livro 5 (1708 – 1713). Fl. 83v.; Registro de um edital da Camera, em 12 de março 
de 1712. Fundo documental do IHGRN. Caixa 01 de cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 5 
(1708 – 1713). Fl. 106 
1083 Registo do edital aos senhores officiais da camara do anno de 1719. Fundo documental do IHGRN. 
Caixa 01 de cartas e provisões do Senado da Câmara livro 06 (1713-1720) FL. 102.; Registo de edital 
que puzerão os senhores officiais da camara o como de 1720. Fundo documental do IHGRN. Caixa 01 
de cartas e provisões do Senado da Câmara livro 06 (1713-1720) FL. 131. 
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correição, verificando ao final do ano, se os pesos e medidas haviam sido aferidos 

corretamente, podendo penalizar os responsáveis pelo descumprimento. 

Em vereação de 1745, por exemplo, consta que foram afixados editais nas 

ribeiras do Mipibu e Goianinha, e, em 1748, os editais acerca da arrematação dos 

contratos das carnes, aguardentes, mel e aferições foram afixados em Natal e nas 

ribeiras circunvizinhas, demonstrando, portanto, como os camarários procuravam tornar 

cientes o máximo possível de pessoas para as suas deliberações municipais. No ano 

de 1716, ficou decidido em vereação que o contrato das carnes, mel, aguardentes e 

aferições, deveriam ocorrer durante o período da Páscoa, pois assim, haveriam 

moradores de fora da cidade1084. Dessa forma, percebe-se como tal celebração 

religiosa movimentava o núcleo urbano da cidade do Natal, vindo pessoas de várias 

povoações da capitania para esta obrigação católica. Além disto, aumentava-se a 

possibilidade de que melhores lances fossem realizados para a arrematação dos 

contratos, visto o maior número de pessoas circulando na cidade. 

Segundo Thiago Dias, para o controle do comércio e abastecimento dos 

gêneros alimentares, existiam três tipos de contratos na capitania do Rio Grande, que 

eram os das aferições ou afilações, dos molhados e das carnes. Todos eles eram 

apregoados em praça pública para serem arrematados pelo porteiro, um funcionário da 

câmara, no final ou início de cada ano. As arrematações de contratos eram um 

dispositivo institucional de regulamentação mercantil utilizadas pelas câmaras 

municipais, angariando recursos e, abastecendo a população local. A Câmara Municipal 

                                                           
1084 Catálogo dos Livros de Termos de Vereação da Cidade do Natal (1674-1823). Documentos 1390, 
fls. 006v-007; 1476, fls. 052-052v; 0737, fls. 115. 
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colocava editais em praça, e, assim, em leilão, quem oferecesse o maior valor, ficaria 

responsável por fornecer gêneros ou serviços específicos, por um determinado período 

de tempo. A pessoa que arrematava o contrato, pagava antecipadamente o valor, 

ficando a seu cargo obter lucro ou não, no tempo que tinha monopólio do serviço 

arrematado.  Para o caso dos contratos das aferições, eles eram concedidos durante 

um ano, não sendo requerido fiador, para os casos analisados por Dias. Entre as 

obrigações do contratador das aferições, estava a de vistoriar pesos e medidas 

utilizados nos postos comerciais, a fim de que os pesos e marcas para comercializar 

produtos como farinha, feijão, arroz e outros grãos, estivessem de acordo com os que 

eram estipulados pela Câmara. Quando esta instituição não estipulava um aferidor em 

específico, é que este contrato era realizado. Já o contrato dos molhados insere-se na 

mesma lógica do das aferições, sendo os produtos destacados o mel e a aguardente, 

para a capitania do Rio Grande1085. 

No intuito de agilizar e facilitar também o processo de aferição, os 

camarários da cidade do Natal, em 1738, delegaram funções ao escrivão da vintena, 

descentralizando, e, portanto, melhor gerindo o espaço da capitania do Rio Grande. 

Nas ribeiras que existissem escrivão de vintena, a estes os vendedores, depois de 

aferidos seus pesos e medidas, deviam recorrer para receber as certidões de 

                                                           
1085 DIAS, Thiago Alves. Dinâmicas mercantis coloniais: Capitania do Rio Grande do Norte (1760-
1821). 2011. 277 f. Dissertação (Mestrado em História e Espaços) - Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Natal, 2011. p. 141-146. 
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aferição1086. Já os que atuavam em ribeiras que não possuíam escrivão de vintena1087, 

e os da própria cidade do Natal, deveriam recorrer ao escrivão da câmara. Além disto, 

a obrigação para se aferir continuava sendo obrigatória duas vezes ao ano para os da 

Cidade do Natal, especificamente, nos meses de janeiro e de julho, e para os de fora, 

apenas no mês de janeiro1088. 

Visto isto, percebe-se como a câmara do Natal agia cotidianamente para 

gerenciar não só o espaço da cidade do Natal, como outros da capitania do Rio Grande, 

intervindo sobre esses outros espaços. Percebe-se, assim, o controle e a influência da 

câmara da cidade do Natal, por meio das posturas, além de uma diferenciação entre o 

núcleo urbano da cidade do Natal, e as outras ribeiras da capitania, emitindo-se, 

inclusive, deliberações diferenciadas. Assim, os camarários da cidade do Natal 

reconheciam a dificuldade espacial que era existir apenas uma câmara para gerenciar 

toda uma capitania.  

A diferença entre os “de fora” e os “da cidade” refletia-se até no preço dos 

produtos comercializados. Por meio das posturas municipais, foi possível elaborar um 

                                                           
1086 Registo de hua edital dos ofisiais do Senado da Camara. Fundo documental do IHGRN. Caixa 02 
de cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 08 (1738 – 1743). Fl. 12V. Registo de hum edital 
dos ofisiais da camara este anno de 1739. Fundo documental do IHGRN. Caixa 02 de cartas e provisões 
do Senado da Câmara. Livro 08 (1738 – 1743). Fl. 46V. 
1087 Os juízes de vintena eram nomeados por uma câmara municipal para atuar em povoações com cerca 
de 20 a 50 habitantes, que não possuíam foros de municipalidade. Submetia-se, portanto, à câmara que 
lhe tinha jurisdição. Os escrivães de vintena atuavam junto aos juízes nessas localidades. SALGADO, 
Graça. Fiscais e meirinhos: a administração no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
p. 75; 131-132. 
1088 Registo de hum edital aos  Senhores ofisiais da Camara este anno de 1740. Fundo documental do 
IHGRN. Caixa 02 de cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 08 (1738 – 1743). Fl. 72. 
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quadro com os preços almotaçados pelos camarários da cidade do Natal a serem 

vendidos nas vendas da cidade e fora dela. 

Quadro 2: Preços dos produtos almotaçados pela Câmara da Cidade do Natal 
entre os anos de 1709-1759 

Produtos Preços 
Carne de vaca e boi capado (1709-
1711; 1713) 

1 cruzado a arroba (400 réis a arroba) 

Boi em grão (1709-1711, 1715) 12 vinténs (240 réis)  
Boi em grão (1713) 1 pataca (320 réis) 
Porco macho (1709-1711; 1713;1721-
1725;1727) 

2 vinténs (40 réis) a livra (0,453kg) 

Porco macho (1715;1728-
1729;1732;1734;1738-1742;1744-
1745;1747;1750;1759) 

30 réis a livra (0,453kg) 

Porco macho, na cidade do Natal (1712) 2 vinténs (40 réis) a livra (0,453kg) 
Porco macho, fora da cidade do Natal 
(1712) 

30 réis a livra (0,453kg). 

Porco fêmea (1709-1711; 1713; 
1715;1732;1734;1738-1742;1744-
1745;1747;1750;1759) 

1 vintém (20 réis) a livra (0,453kg). 

Porca fêmea (1721-1725;1727) 30 réis a livra (0,453kg). 
Porca fêmea (1728-1729) 15 réis a livra (0,453kg). 
Porco fêmea, na cidade do Natal (1712) 25 réis a livra (0,453kg). 
Porco fêmea, fora da cidade do Natal 
(1712) 

1 vintém (20 réis) a livra (0,453kg). 

Carne seca, livre do osso (1719-1721) 2 vinténs (40 réis) a livra (0,453kg). 
Carne seca, livre do osso (1722-
1725;1727-1729;1732;1734;1738-
1742;1744-1745;1747;1750;1759) 

30 réis a livra (0,453kg). 

Farinha na cidade do Natal (1709) 640 réis o alqueire (15 kg) 
Farinha fora da cidade do Natal (1709) 400 réis o alqueire (15 kg) 
Farinhas (1710) Não se venderá por preços exorbitantes 
Farinha (1711) Arbítrio do vendedor e compradores 
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Farinha em casas (1712) 480 réis 
Farinha na cidade do Natal (1712-1713) Pelo que puderem 
Farinhas em casas (1713) 400 réis o alqueire (15 kg) 
Mel, aguardente, farinha e fumos nas 
vendas (1719;1721-1725;1727-
1729;1732;1734;1738-
1742;1744;1747;1750;1759) 

Vender com o ganho de 25% do preço 
que correr na terra desses produtos 

Bananas maduras curtas (1719-
1725;1727-1729;1732;1734;1738-1741) 

20 por 1 vintém (20 réis) 

Bananas maduras compridas e miúdas 
(1719-1725;1727-
1729;1732;1734;1738-1741) 

15 por 1 vintém (20 réis) 

Bananas maduras grandes (1719-
1725;1727-1729; 1732;1734;1738-
1741) 

10 por 1 vintém (20 réis) 

Bananas verdes (1719-1724;1738-
1741) 

O dobro da quantidade da maduras. 

Laranjas da China nas vendas da Cidade 
do Natal (1738) 

[ilegível] por 1 vintém (20 réis) 

Laranjas da China fora da Cidade do 
Natal (1738) 

30 laranjas por 1 vintém (20 réis) 

Laranjas da terra na Cidade do Natal 
(1738) 

30 laranjas por 1 vintém (20 réis) 

Laranjas da terra fora da Cidade do Natal 
(1738) 

[ilegível] por 1 vintém (20 réis). 

Bananas curtas e compridas, laranjas da 
China e da terra (1742) 

Vendidas na cidade pelo que for 
almotaçado pelo Almotacé. 

Fonte: Elaborado pelo autor Kleyson Barbosa a partir das posturas municipais da cidade do 
Natal (1709-1759) encontrados nos livros de registros de cartas e provisões do Senado da 

Câmara do Natal 

 
Visto isto, percebe-se que a alimentação consumida pelos moradores de 

Natal nas vendas da cidade e fora dela era, basicamente, a carne seca, a carne de 
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porco, o peixe (não especificado neste trabalho), a farinha, frutas (bananas e laranjas), 

o mel e a aguardente. Câmara Cascudo afirmou que a alimentação básica da população 

da capitania do Rio Grande era a carne, assada ou cozida, com a farinha, farofa ou 

ainda pirão. Entre as sobremesas, destacavam-se, por exemplo, a banana cozida, 

batata assada, doce de banana, rapadura com farinha, o choriço, entre outros. Já os 

peixes eram cozidos ou assados também, formas disponíveis de se consumir a carne 

na época1089. Já Rocha Pombo, afirmou que a carne era utilizada com muita economia. 

As refeições consistiriam de forma ordinária, de farinhas, pirão, legumes, peixe, alguma 

caça, ovos, leite e frutas1090. Ainda segundo Cascudo, a maioria dos moradores da 

cidade do Natal era proprietária de sítios ao redor, dos quais vinham farinha, milho, 

feijão e frutas. Já a carne do gado era comprada na cidade, pelo sistema de 

arrematação do contrato das carnes1091. Nas cartas de concessão de chãos de terra 

na cidade do Natal, é possível perceber que em muitos casos, os requerentes a 

solicitaram, além da finalidade de construir casas, para plantar lavouras em seus 

quintais, assim como para conservação das árvores de frutos, como coqueiros, 

laranjeiras, goiabeiras e cajueiros, por exemplo1092. 

Por meio do quadro apresentado anteriormente, vê-se que durante cerca 

de 50 anos, os preços se mantiveram estáveis, havendo pouca variação. Assim, o porco 

                                                           
1089 CASCUDO, Câmara.  História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 
Cultura/ Serviço de Documentação. 1955. p. 115-116. 
1090 POMBO, Rocha. História do Estado do Rio Grande do Norte. Editores Annuário do Brasil - Rio 
de Janeiro: Renascença Portuguesa – Porto, 1922. p. 213 
1091 CASCUDO, Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: Prefeitura Municipal, 1947. p. 119. 
1092 Fundo documental do IHGRN. Caixa 06 de Cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 17 
(1728-1736). Fl. 32. v.; Fundo documental do IHGRN. Caixa 01 de Cartas e provisões do Senado da 
Câmara. Livro 6, fl. 119v. 
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macho entre 1715-1759 era vendido a 30 réis a livra (0,453kg), com alguns momentos 

esse preço subindo para 40 réis. Da mesma forma, a porca fêmea, sempre com um 

preço mais baixo que o porco macho, era vendida, na maioria das vezes, a 20 réis a 

livra (0,453kg) entre 1709-1759, tendo, algumas vezes, subido o preço para 30 réis, 

ou caído para 15 réis. Mais uma vez, no ano de 1712, aparece haver uma diferenciação 

entre os preços vendidos no núcleo urbano da cidade do Natal e os que eram oferecidos 

à população de fora. Assim, se o porco marcho era vendido em Natal a 40 réis a livra 

(0,453kg), fora da cidade o preço era diminuído para 30 réis. Já a porca fêmea, vendida 

a 25 réis a livra (0,453kg), na cidade do Natal, chegava ao preço de 20 réis em outras 

localidades. A criação de porcos era habitual entre os moradores de Natal, que resultava 

em um alimento consumido pelos próprios, visto que durante todo o período, percebe-

se uma preocupação constante dos camarários para que estes animais não fossem 

deixados soltos no espaço urbano, gerando, inclusive, vários editais específicos que 

tratavam apenas desse conteúdo1093. Além disto, contribuindo à ingestão de proteínas 

na alimentação colonial dos moradores de Natal, a carne seca era vendida com o 

mesmo preço da carne de porco macho (30 réis a livra (0,453kg), sendo uma outra 

opção alimentar como também era o peixe. Nota-se ainda como o espaço da cidade 

do Natal, por ser um espaço urbano e central na capitania do Rio Grande, influenciava 

no preço dos alimentos vendidos, encarecendo-os, se comparado às outras povoações 

da capitania.  

                                                           
1093 Registo de hum edital sobre os porcos que andam soltos por esta cidade. Fundo documental do 
IHGRN. Caixa 01 de cartas e provisões do Senado da Câmara livro 06 (1713-1720) FL. 133. 
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De acordo com Denise Mattos Monteiro, na segunda metade do século 

XVIII, a pecuária desenvolvida na capitania do Rio Grande resultou em uma nova 

atividade econômica mais desenvolvida, que era a fabricação de carne seca. A carne 

de gado salgada produzida nas “oficinas” dos rios Assú e Mossoró era exportada para 

outras capitanias, através de Pernambuco, e era uma alternativa econômica para os 

criadores de gado das capitanias do Ceará, Rio Grande e Piauí, visto que o 

fornecimento do chamado “gado de pé” para mercados distantes resultavam em grandes 

prejuízos pelos longos percursos no sertão, ocorrendo extravios e mortes das reses1094. 

Mozart Vergetti de Menezes, estudando a Provedoria da Paraíba, que 

passou a deter o controle do contrato dos Subsídios das Carnes, a partir de 1732, em 

detrimento da câmara de Filipeia, percebeu que mesmo em tempos de estiagem, com 

a diminuição dos preços das arrematações da carne, o preço da venda de carne no 

varejo, entretanto, não aumentou. Entre 1715 e 1722, o autor afirmou, por exemplo, 

que o boi capado e a vaca eram vendidos a 320 réis a arroba, chegando a 400 réis, 

durante a estiagem1095. Portanto, tais valores estavam em consonância com os 

encontrados para o mesmo período na capitania do Rio Grande, demonstrando que a 

câmara era uma instituição que procurava zelar pelo abastecimento de seus moradores, 

mesmo em tempos desfavoráveis, conforme observado por Menezes. 

Outro item alimentar indispensável à mesa dos moradores não só da 

capitania do Rio Grande, mas da América portuguesa, era a farinha. Francisco Carlos 

                                                           
1094 MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à História do Rio Grande do Norte. 4. ed. Natal, RN: Flor 
do Sal, 2015. p. 65. 
1095 MENEZES, Mozart Vergetti de. Colonialismo em ação: Fiscalismo, economia e sociedade na 
Paraíba (1647-1755). Tese de Doutorado (História), São Paulo, USP, 2005, p. 137. 
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Teixeira da Silva, estudando as crises de subsistência e a política econômica adotada 

em cidades como Salvador e Rio de Janeiro, entre 1680-1790, destacou a importância 

crucial da farinha para a alimentação colonial. Por meio de relato de cronistas, 

missionários e viajantes, o autor demonstrou como a mandioca era um alimento 

presente no cotidiano da colônia, sendo muitas vezes chamada de o pão da colônia, 

ou “a farinha de pau”. Utilizada exclusivamente pelos indígenas, logo se tornou uma 

alimentação difundida entre o branco, alimento comum entre setores pobres da 

sociedade e escravos, assim como grupos privilegiados da colônia.1096 Na cidade do 

Natal, em 1709, a farinha era vendida a 640 réis o alqueire (15 kg), e fora da cidade, 

a 400 réis o alqueire (15 kg). Esta era uma atividade que muitas realizavam em suas 

próprias moradias, sendo, portanto, comum que o lavrador de mandioca recebesse em 

sua casa um comprador, e, ali mesmo, o lavrador arrancava seu produto plantado e 

comercializava. Aos que vendessem em casas, no ano de 1712, e 1713, foi decidido 

pelos camarários que não deveria ultrapassar o valor de 480 e 400 réis o alqueire (15 

kg), respectivamente. Entretanto, na cidade do Natal, no mesmo período, tal produto 

deveria ser vendido “pelo que puderem” os vendedores. Anteriormente a este período, 

em 1710, a recomendação era de que não se vendesse a preços exorbitantes, e, em 

1711, o valor da venda ficava a escolha do vendedor e comprador negociarem. Como 

um item de necessidade básica e fundamental, a farinha era um produto que os valores 

flutuavam constantemente, e dependiam do momento em que se tinha uma maior 

                                                           
1096 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. A morfologia da escassez: crises de subsistência e política 
econômica no Brasil Colônia (Salvador e Rio de Janeiro, 1680-1790). Tese (Doutorado em História) – 
Departamento de História, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 1990. p. 83. 
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necessidade desse produto, intervindo a Câmara de forma mais contundente ou não, a 

fim de garantir o abastecimento alimentar à população. 

Complementar a esta alimentação, incluíam-se mel, aguardente, fumo, 

bananas e laranjas, além de outros alimentos que seriam cultivados pelos próprios 

moradores. Entre 1719-1759, por exemplo, os camarários acordaram que mel, 

aguardente, farinha e fumos poderiam ser vendidos com o lucro de 25% “do preço que 

correr na terra”1097. A partir da década de 1740, os camarários incluem nas posturas 

municipais a obrigação de que “nenhuma pessoa nas vendas desta Cidade poderá 

vender cousa alguma sem almotaxado, exceto aquelles gêneros em que não cabe 

almotaçaria”, e também “e nas vendas desta cidade serão obrigados levarem ao 

almotacel”. 1098 Do mesmo modo, as bananas e laranjas que tinham preços fixos em 

posturas anteriores, passaram a aparecer nos editais de 1742 que fossem vendidos 

pelo preço almotaçado pelo almotacé. Assim, ficava ao cargo do almotacé fiscalizar 

junto às vendas da cidade do Natal, e fixar os preços dos produtos vendidos aos 

moradores da cidade, de modo que não houvesse prejuízo ao bem comum, ficando ao 

arbítrio dos vendedores obter uma margem de lucro de até 25% do que fora 

almotaçado. 

                                                           
1097 Em vereação de 30 de junho de 1739, consta que foi determinado em editais que não fossem 
vendidos mel de cana e aguardente vindos de fora da capitania por mais de 170 réis e 240 réis a canada, 
respectivamente. Catálogo dos Livros de Termos de Vereação da Cidade do Natal (1674-1823). 
Documento 1271, fls. 046-046v.; Registo de hu edital aos officiaes do senado da Camara des anno de 
1741. Fundo documental do IHGRN. Caixa 02 de cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 08 
(1738 – 1743). Fl. 91. 
1098 Registo do edital aos offisiaes do Senado da Camara (ilegível) anno de 1742. Fundo documental do 
IHGRN. Caixa 02 de cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 08 (1738 – 1743). Fl. 118V. 
Registo do edital dos offisiaes do Senado da Camara este ano de 1744. Fundo documental do IHGRN. 
Caixa 02 de cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 09 (1743 – 1754). Fl. 7. 
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Além deste aspecto do comércio nas povoações da capitania, ainda é 

possível perceber nas posturas municipais diversos outros que nos fazem passear por 

entre os espaços da cidade do Natal e da capitania do Rio Grande. Por meio destes 

variados aspectos, mas, principalmente, pela questão do comércio e vendas analisados 

neste trabalho, pôde-se adentrar e compreender diversas especificidades do mundo 

colonial, tendo por norte a conduta reguladora, coercitiva e fiscalizadora da Câmara da 

cidade do Natal; assim como não se pode deixar de enfatizar a própria transgressão 

por parte desses agentes coloniais.  
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ENTRE O AUSTERO CAPITÃO E O MALIGNO ESCRIVÃO”: DISPUTAS DE 
PODER E CULTURA POLÍTICA NA ADMINISTRAÇÃO DA CAPITANIA DO RIO 
GRANDE NO SÉCULO XVIII1099 
 

Abimael Esdras Carvalho de Moura Lira 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho fará uso das discussões provenientes da Nova História 

Política, especificamente da noção de cultura política, que reúne em seu interior o 

complexo cultural de um espaço e tempo “definido”, sob o qual se engendram códigos 

culturais, ideais morais e valorativos próprios, responsáveis por orientar a atitude de 

homens e mulheres em suas vidas cotidianas1100. 

A ideia de cultura política de Antigo Regime português1101 baseia-se nas discussões 
elencadas pelos autores que estiveram ligados a corrente do O Antigo Regime nos 
Trópicos: A dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII)1102, organizado por 
                                                           
1099 Trabalho apresentado a Disciplina Tópicos Avançados VI: História Cultural dos Espaços; do curso 
de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (PPgH-UFRN), como requisito parcial para a conclusão da referida disciplina, sob orientação do 
Professor Dr. Raimundo Nonato Araújo da Rocha. 
1100 PAIVA, Yamê Galdino de. Vivendo a sombra das Leis: Antônio Soares Brederode: Entre a 
Justiça e a Criminalidade. Capitania da Paraíba (1787-1802). João Pessoa: CCHLA-UFPB 
(Dissertação), 2012. p. 7. 
1101 A cultura política de Antigo Regime Português fora responsável por orientar a ação dos indivíduos 
que estavam presentes na burocracia, Yamê Galdino, em um estudo de caso, trabalhou com um ouvidor 
da capitania da Paraíba, para saber mais, ver PAIVA, Yamê Galdino de. Vivendo a sombra das Leis: 
Antônio Soares Brederode: Entre a Justiça e a Criminalidade. Capitania da Paraíba (1787-1802). 
João Pessoa: CCHLA-UFPB (Dissertação), 2012. 
1102 FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O Antigo Regime 
nos Trópicos: A dinâmica Imperial Portuguesa (séculos XVI-XVIII). 2. Ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2010. 
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João Fragoso, Fernanda Bicalho e Maria de Fátima Gouvêa que se constitui em uma 
coleção de artigos que retratam a ideia de autonomia de governo, com estudos 
pontuais sobre o Brasil e o Reino e, além disso, em que discutem a cultura política do 
Antigo Regime.  

Dessa forma, buscar-se-á discutir e caracterizar a sequência de conflitos 

ocorridos na capitania do Rio Grande, na primeira metade da década de 1720, que 

envolveu dois agentes da Coroa portuguesa, Bento Ferreira Mousinho e José Pereira 

da Fonseca. Estes indivíduos exerciam, respectivamente, os ofícios de escrivão da 

Câmara da cidade do Natal e de capitão-mor daquela capitania.   

 

“O PRINCÍPIO DAS AVERSÕES” 

  

Bento Ferreira Mousinho exercia o ofício de escrivão da câmara da cidade do 

Natal, há, pelo menos, quatro anos antes da chegada de José Pereira da Fonseca à 

capitania do Rio Grande. Todavia, aufere-se que a presença de José Pereira, bem 

como suas atitudes, passaram a incomodar homens importantes da capitania pouco 

tempo depois de sua chegada àquela localidade. Deduz-se isso da primeira menção 

que se fez à Pereira da Fonseca, referindo-se a este, em tom de insatisfação. Isto 

ocorreu, em maio de 1722, quando os oficiais da câmara de Natal reuniram-se em 

vereação e deliberaram uma solicitação ao capitão-mor, tendo como objetivo a 

devolução aos seus senhores dos tapuias cativos que estavam sob administração do 

sargento-mor Antônio Rodrigues Santiago1103.  

                                                           
1103 LOPES, Fátima Martins. Catálogo dos Livros de Termos de Vereação. Senado da Câmara de 
Natal (1674-1823). Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Documento 0860. 
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Tal solicitação aponta ainda para o fato de que um agente direto da coroa passou 

a se envolver em negócios ilícitos na capitania, algo que era terminantemente proibido 

pela legislação da época. Acrescenta-se ainda, quão rápido fora a inserção daquele 

agente em querelas locais. Por algum motivo, não se sabe ao certo qual, José Pereira 

havia se apoderado de alguns tapuias que estavam sendo administrados pelo sargento-

mor, seu subordinado. Possivelmente, quando Pereira da Fonseca assumira o posto de 

capitão-mor, chegando à Fortaleza dos Reis Magos deparara-se com um de seus 

subordinados na posse de alguns nativos. Poderia José Pereira ter se apoderado deles 

no vislumbre de uma forma de lucrar, ao passar a administrar aqueles indígenas e, 

quiçá, os fazerem escravos ou até mesmo os venderem posteriormente. Não contava 

o capitão com a interferência da câmara em seus planos, solicitando que o mesmo 

devolvesse os cativos aos seus respectivos proprietários.  

Eventualmente, os senhores dos tapuias cativos e os oficiais camarários, 

poderiam se tratar das mesmas pessoas, já que aqueles eram conhecidos por “homens 

bons” 1104, ou seja, designação que caracteriza pessoas possuidoras de cabedal, terras 

e escravos. Nesse momento, em específico, os escravos de que dispunham as elites 

da capitania do Rio Grande seriam, possivelmente, provenientes de grupos indígenas 

aprisionados nas guerras recém terminadas nos sertões da mesma capitania. Adir-se 

ainda que no tempo da referida solicitação, Bento Ferreira, já era escrivão da câmara 

e, talvez, quem houvera redigido o tal pedido. Esse momento, provavelmente, 

                                                           
1104 O termo “homens bons” poder a ideia de vizinhos honrados, honrados por possuírem terras e cabedal. 
Ver NEVES, Guilherme Pereira das. Verbete: homens bons. In.: VAINFAS, Ronaldo (dir.). Dicionário 
do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. P. 286. 
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demarcaria o início dos embates entre a câmara e o capitão-mor, sendo essas 

indisposições encabeçadas por Bento Ferreira Mousinho como se verá a diante. 

Todavia, ao longo do período colonial, não somente na capitania do Rio Grande, 

como também em diversas outras possessões ultramarinas, as câmaras municipais, 

constituídas enquanto lócus dos melhores da terra1105 forjavam um corpo de homens 

que se reuniam em torno de interesses comuns. Desses interesses pode-se mencionar 

como exemplo a proteção de seus negócios e de si mesmos, de homens estranhos, 

provenientes de outras áreas, alheios à realidade local, mas, que porventura viessem a 

ameaçar ou interferir nas já estruturadas relações econômicas e sociais estabelecidas, 

mesmo os que estavam a serviço direto de Sua Majestade.  

Uma prática recorrente na capitania do Rio de Janeiro fora a incorporação dos 

indivíduos adventícios, muitos dos quais poderiam ter, ou não, vindo prestar serviços 

militares e/ou administrativos1106, incluindo também os serviços judiciais. Tal 

incorporação se processava mediante, sobretudo, a prática de casamentos, mas poderia 

ocorrer também a partir de relações de apadrinhamento, dentre outras maneiras. Muitos 

desses adventícios se incorporaram a famílias locais e passaram a agir de acordo com 

                                                           
1105 A ideia de melhores da terra serve para designar os homens de qualidade que viviam em uma 
determinada localidade. Muitos destes ingressavam nas câmaras municipais almejando as benesses que 
delas provinham, visto se tratar de um canal direto de comunicação com o rei e, além disso, gozarem de 
foro privilegiado. Para saber mais ver BICALHO, Maria Fernanda B. As câmaras ultramarinas e o 
governo do Império. In.: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda B.; GOUVÊA, Maria de Fátima 
S. (orgs.). O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 192. 
1106 FRAGOSO, João. A formação da economia colonial no Rio de Janeiro e de sua primeira elite 
senhorial (séculos XVI-XVII). In.: __________; BICALHO, Maria Fernanda B.; GOUVÊA, Maria de Fátima 
S. (orgs.). O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 41. 
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os interesses também locais.  Tais interesses estavam diretamente relacionados com o 

processo de formação da economia colonial no Rio de Janeiro e de sua primeira 

elite1107. O caso do Rio de Janeiro pode ser acionado para se pensar que, no contexto 

de chegada de José Pereira da Fonseca ao Rio Grande, o mesmo não quisera criar 

vínculos efetivos com os melhores da terra. Desse modo, temendo o fato de o capitão 

não querer se inserir nas já montadas redes de poder e, mais ainda, temendo que 

aquele homem, a serviço Del’Rey, delatasse situações de irregularidades ou 

improbidades administrativas no Rio Grande, trataram logo de afrontá-lo, demonstrando 

o poder que detinham, que fosse: a privilegiada comunicação com o reino, algo que 

poderia vir a complicar a situação dele naquele novo lugar. 

Todavia, apesar do princípio das aversões entre o escrivão e o capitão-mor, 

Bento Ferreira Mousinho e José Pereira da Fonseca, respectivamente, haverem se 

remetido a banal questão de gerência de alguns nativos tapuias feitos cativos, 

provavelmente ainda nos últimos conflitos travados durante a chamada Guerra dos 

Bárbaros na capitania do Rio Grande1108, quando o capitão-mor os tomou do sargento-

mor Antônio Rodrigues, possivelmente tendo em vista obter algumas vantagens, cabe 

salientar que José Pereira devolvera os índios aos seus respectivos proprietários1109. 

                                                           
1107 Idem; 
1108 Para saber mais sobre a Guerra dos Bárbaros na capitania do Rio Grande entre o início da década 
de 1680 e 1720, mais especificamente sobre os desdobramentos desta no sertão do Rio Grande e o 
processo de territorialização dos rincões desta capitania ver SILVA, Tyego Franklim da. A ribeira da 
discórdia: terras, homens e relações de poder na territorialização do Assú colonial (1680-1720). 
Natal, 2015. 176 p. Dissertação (Mestrado em História) Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.   
1109 LOPES, Fátima Martins. Catálogo dos Livros de Termos de Vereação. Senado da Câmara de 
Natal (1674-1823). Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Documento 0860. 
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Contudo, tal atitude não fora suficiente para refrear os ânimos dos oficiais camarários 

e do próprio escrivão contra o capitão-mor, pois esta malquerença atravessaria várias 

outras disputas ao longo da década de 1720.  

Os embates entre a câmara e o capitão ganhariam novas dimensões em 1723, 

mas o que aconteceu na capitania do Rio Grande em 1723? O que motivou o 

acirramento das disputas entre capitão e escrivão? E o que estava em jogo com esta 

querela? Quem os ajudou a superar este momento conflituoso?  

 

“LANÇANDO FOGO”: 1723 E O ACIRRAMENTO DAS DISPUTAS 

  

As disputas entre o capitão-mor e o escrivão passam a tomar forma em 

novembro de 1723. Neste período, no dia 22, os oficiais da câmara de Natal escreveram 

e enviaram uma carta a D. João V, rei de Portugal, sobre a falta de capacidade para 

governar a capitania do Rio Grande por parte de José Pereira da Fonseca1110. Nesta 

mesma carta, assinada por Bento Ferreira Mousinho, Pereira da Fonseca aparece como 

um homem inconstante, austero e retirado1111. Estas características descreviam o perfil 

de um homem severo, que agia pelas próprias razões e pelos impulsos repentinos que 

o moviam, algo capaz de levá-lo a mudar de um momento para outro, o inabilitando 

para o exercício do posto mais importante da capitania. Além disso, por se tratar de 

uma pessoa retirada, ou seja, recolhida, que não gostava de diálogo com seus pares 

sociais, acabava por dificultar e fragilizar ainda mais a situação. Pois não demoraria 

                                                           
1110 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, D. 92. 
1111 Idem.  
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muito para que José Pereira fosse, cada vez mais, sendo distanciado do ciclo social, 

tendo em vista que os “melhores homens” daquela sociedade se faziam presentes nas 

câmaras. 

Aquela mesma carta tratava de representar José Pereira da Fonseca ainda como 

um homem descomposto, sem juízo e não temente a Deus1112. Desse modo, o perfil 

de José Pereira, traçado pelos oficiais da câmara, denegriam severamente sua imagem. 

Na verdade, a carta acabava mesmo por construir uma representação daquele oficial 

que, progressivamente, o tornava menos apto e ainda menos próprio para capitanear o 

Rio Grande. Ressalta-se, que por descreverem Pereira da Fonseca como não temente 

a Deus, os oficiais da câmara intentavam mesmo alertar o soberano de que aquele 

homem não respeitaria ou temeria a mais ninguém, tendo como objetivo inspirar receio 

no próprio rei para que este, o mais rápido possível, trata-se de retirar José Pereira do 

Rio Grande, mais especificamente do posto que ocupava.  

E a carta prossegue elencando mais uma série de aspectos negativos que, 

possivelmente, envolveriam o capitão-mor. Dentre os quais, se menciona ainda o fato 

de Pereira ser “homem destemido a Deus em todas as suas ações, pouco observante 

da religião cristã e inimigo capital do sacerdócio”1113. Quanto a estes últimos pontos, 

podem-se aventar algumas hipóteses. Primeiro, que o “grupo de poder”, liderado pelo 

escrivão, tivesse em sua composição algum sacerdote. Todavia ao longo da análise 

dos documentos não fora possível se identificarem a verossimilhança de tal 

problematização. Segundo, em um mundo, eminentemente orientado por valores cristão 

                                                           
1112 Idem.  
1113 Idem. 
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católicos, que servia de atmosfera valorativa para a ação moral dos homens, descrever 

José Pereira como anti-religioso seria o mesmo que dizer que ele seria um alienado, 

um verdadeiro “louco”, que estaria aquém e além de si e da própria realidade no qual 

estava emerso. O que tornava ainda menos hábil sua permanência como capitão-mor 

do Rio Grande. 

Diante de tudo isso, o capitão-mor tratou também de se munir de cabedal 

humano, para melhor enfrentar os tempestuosos dias que estavam por vir com um 

pouco mais de segurança. Para isto, procedera Pereira da Fonseca, a construção de 

laços de amizade e de solidariedade que muito o ajudariam, ou até mesmo 

embaraçariam ainda mais sua situação. Vale ressaltar que, talvez, não com pessoas 

de tão “boa qualidade”, como o eram, atestadamente, os oficiais da câmara, mas com 

outros homens que partilhavam de seu cotidiano, de suas lides militares diárias. O que 

se pode asseverar, mediante a leitura dos termos de vereação, fora a formação de um 

grupo, mais especificamente de uma rede clientelar, sob a liderança do capitão José 

Pereira, e um seu comparte, por nome José de Oliveira Velho, que era juiz ordinário e 

comissário geral de cavalaria. Estes homens foram acusados pelos oficiais camarários 

de chefiarem um grupo que agia na capitania do Rio Grande. Em que sentido ou de 

que forma, tal atuação não fica clara no termo. O que se percebe, já naquele momento, 

são animosidades, pelo próprio tom com que os oficiais da câmara se referem aquele 

grupo. 

Constata-se ainda que aquele mesmo grupo fosse formado por mais dois 

integrantes, que sejam o sargento Pedro Mendes de Morais e o soldado Fradique 

Correia da Costa, tendo ambos sido indicados, em solicitação feita pelos oficiais da 
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câmara ao sargento-mor, José de Morais Navarro, para serem presos1114. Apesar do 

motivo da prisão não ser apontado, denota-se ainda, a imputação de uma atuação 

irregular por parte daqueles mesmos homens por toda a capitania do Rio Grande. 

A disputa se acirrará ainda mais em quatro de setembro de 1724, quando ocorre 

a prorrogação do tempo de serviço de Caetano de Melo de Albuquerque no posto de 

sargento-mor. Neste momento, fora revogada a eleição de José Pinheiro Teixeira da 

Cunha para aquele posto, tendo o juiz ordinário e comissário geral de cavalaria, Manuel 

de Melo de Albuquerque, se colocado a favor de seu familiar como ressaltado no termo 

de vereação, ou seja, foi favorável a Caetano Albuquerque. Esta situação demonstra 

bem o quanto o patrimonialismo estava presente nas estruturas administrativas da 

capitania do Rio Grande na década de 1720, o que levava a um parente, bem situado 

dentro de um órgão da administração, a apoiar outro.  

Todavia, o capitão-mor, José Pereira, apoiava a entrada no posto de sargento-

mor de Antônio da Silva de Carvalho que, possivelmente, seria mais um dos 

componentes da rede do capitão-mor no Rio Grande. Ao que parece, Caetano de Melo 

pertencia ao grupo contrário ao José Pereira, assim, do lado do escrivão Bento 

Mousinho. Caetano, neste mesmo momento da vereação, delatou que José Pereira 

haveria tomado 200$000 réis emprestados ao cofre dos defuntos e ausentes1115, algo 

impensável, de acordo com regimento e que poderia levar a aplicação de penas. Assim, 

tomando o ponto de vista do grupo contrário ao capitão-mor, depreende-se que este 

queria mesmo inserir Antônio da Silva naquele posto para encobrir sua desfeita e, 

                                                           
1114 LOPES, Fátima Martins. Catálogo dos Livros de Termos de Vereação. Senado da Câmara de 
Natal (1674-1823). Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Documento 0933. 
1115 Idem. 
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consequentemente, aliviar e adiar a situação até que pudesse restituir o dinheiro tomado 

emprestado. Essa situação, além da outra em que tomou posse de alguns índios que 

o não pertencia, se constituiria em mais um caso de improbidade administrativa por 

parte do capitão-mor.  

Antônio da Silva de Carvalho parecia ser um homem dos mais próximos a José 

Pereira. Atesta isso, a forma com que este capitão se refere aquele seu partidário, em 

carta, de 25 de julho de 1725, como se tratando de “homem muito pacífico, bem quisto 

e aparentado com o povo desta cidade [do Natal], [não submetido] a parcialidades, por 

ser de boa vida”1116.  

Neste momento do conflito percebe-se a formação de dois grupos antagônicos, 

a disputarem a hegemonia política na capitania do Rio Grande. Um destes grupos, sob 

liderança do então capitão-mor local, José Pereira da Fonseca, reunia pessoas ligadas 

à esfera de poder militar da mesma capitania e, por isso detentora de certa influência. 

Tal grupo, possivelmente, era formado por cinco pessoas. Além de José Pereira, José 

de Oliveira Velho, Pedro Mendes de Morais, Fradique Correia da Costa e Antônio da 

Silva de Carvalho, todos estes detentores de patentes militares, se tratando de um 

capitão-mor, um comissário geral de cavalaria, um sargento, um soldado e um 

sargento-mor, respectivamente. Vale salientar que dentre aqueles cinco homens, 

apenas José de Oliveira possuiu terras na capitania do Rio Grande, estando à mesma 

localizada na Ribeira do Assú1117. Ressalta-se ainda que, José de Oliveira ocupou 

vários postos dentro da câmara da cidade do Natal, dentre estes, foi vereador, juiz 

                                                           
1116 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx.2, D. 114. 
1117 CARTA de Sesmaria doada José de Oliveira Velho (RN 1), em 17 de agosto de 1735. Plataforma 
SILB- RN 0434. Disponível em: http://www.silb.cchla.ufrn.br/busca. Acesso em: 05/10/2015. 
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ordinário e almotacé, algo que demonstrar certa proeminência no cenário político de 

então. Assim como Fradique Correia e Antônio da Silva que viriam, mais tarde, a ocupar 

diversos outros postos na câmara de Natal. 

O outro grupo a disputar interesses na política local era constituído e liderado 

por Bento Ferreira Mousinho, escrivão da câmara do Natal. Além do capitão Bento 

Mousinho, o comissário geral de cavalaria Manuel de Melo de Albuquerque e o juiz 

ordinário João Guedes Alcoforado. Afora esses três homens, podem-se mencionar os 

demais oficiais camarários que constituíram a câmara da cidade do Natal em diferentes 

momentos da década de 1720. Ressalta-se ainda que apenas estas três últimas figuras 

foram as que, de algum modo, se envolveram diretamente com as disputas entre o 

capitão e o escrivão. Acrescenta-se a este grupo mais um quarto nome, o Ouvidor 

Geral da Paraíba, que se não atuou como integrante direto, muito o ajudou ao retirar o 

juiz ordinário eleito e colocar em seu lugar o de barrete que era da preferência de 

Mousinho e de seu grupo.  

Vale mencionar ainda que na mesma vereação na qual fora impedido de assumir 

o posto de juiz ordinário Antônio da Silva, outro homem, por nome Carlos Azevedo do 

Vale, também fora impedido de tomar posse do cargo de vereador. Dos motivos 

elencados no termo de vereação consta que Carlos Azevedo seria cunhado de José de 

Oliveira Velho, então eleito como juiz ordinário e dos que comporiam a rede de apoio 

do capitão-mor do Rio Grande. Esta situação segue as orientações legais dispostas 

nas Ordenações de que não poderia haver dentro das câmaras parentes de até quarto 
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grau1118.  Mas poderia também se configurar como um indicativo de que Carlos 

Azevedo, por ser cunhado de José de Oliveira, poderia estar ligado ao grupo do capitão-

mor, o que, talvez, motivara a “câmara” a vasculhar a vida daquele homem, impedindo 

assim que mais um dos possíveis integrantes ligados a facção de Pereira da Fonseca, 

chegasse à câmara.  

Ponto interessante no perfil social de ambos os grupos fora o fato de se 

constituírem de pessoas que possuíam títulos militares e judiciais quase idênticos, visto 

que um e outro possuíam um comissário geral de cavalaria e um juiz ordinário, o que 

demonstra que o apoio dado por estes homens aos indivíduos que lideravam os grupos 

não ocorria aleatoriamente ou de modo alienado, como “massa de manobra”, tão 

somente. Mas se fazia mediante interesses próprios, ou até mesmo querelas 

envolvendo as funções que desempenhavam, o prestígio e a proeminência que 

detinham em outros âmagos da administração e, consequentemente, questões de 

status. Demonstrando a intrincada rede de interesses e o constante jogo político que 

movimentava a máquina burocrática nas diversas partes do Império. Aqueles homens 

que serviram de base de apoio aos agentes “encabeçadores” das disputas, 

vislumbravam a tomada de partido como uma forma para galgarem determinadas 

posições na sociedade do Rio Grande. Tendo em vista que o grupo ganhador das 

querelas seria aquele que se projetaria no cenário administrativo do Rio Grande, 

acabando por se beneficiarem das inúmeras benesses daí provenientes.  

                                                           
1118 Para saber mais sobre as eleições de oficiais no período colonial da História do Brasil ver 
PORTUGAL. Ordenações Filipinas. Ed. Fac-símile. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2004. 
liv. I, tít. 67. 
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Transcorridos dois dias após a tumultuada vereação de 25 de fevereiro de 1724, 

os oficiais da câmara de Natal enviaram uma carta ao governador de Pernambuco. E 

quem se responsabiliza por levar à carta-queixa de uma capitania a outra fora o próprio 

escrivão da câmara, Bento Ferreira Mousinho. Esta situação assinala o quanto 

Mousinho estava interessado para que aquelas notícias chegassem a uma autoridade 

de maior gradação na hierarquia administrativa, para que fossem tomadas as medidas 

necessárias contra o capitão-mor e, quem sabe, culminar com a saída deste da 

capitania. 

Naquela carta, eram denominados de “revoltosos” que estavam a atuar e, 

consequentemente perturbar toda a capitania do Rio Grande, além do capitão José 

Pereira, o próprio juiz ordinário, em exercício na câmara, José de Oliveira Velho. 

Contudo, porventura, para disfarçar um pouco o real motivo que o levava a se deslocar 

por tão longas plagas, Mousinho trazia a guisa, juntamente com a carta-queixa, outra 

carta destinada a conseguir, em Pernambuco, adornos e apetrechos para paramentar 

a câmara de Natal1119. 

  Parece mesmo que o objetivo do escrivão consistia basicamente em retirar do 

seu caminho, não se sabe ao certo por quais motivações maiores, os dois indivíduos 

que exerciam os maiores postos administrativos na capitania naquele momento que 

era: o juiz ordinário José de Oliveira e o capitão-mor Pereira da Fonseca.  

 Talvez, dos motivos aventados, fosse o fato de ambos, capitão e juiz, se 

fazerem sempre presentes na cidade do Natal, quiçá na própria câmara, observando e 

especulando a situação fiscal, judicial e administrativa e, talvez, questionando as 

                                                           
1119 Idem, Documento 0934. 
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atitudes indevidas do escrivão diante de questões relacionadas às finanças. 

Diferentemente dos oficiais dela, principalmente os vereadores, muitos dos quais 

residiam entre doze e dezesseis léguas de distância da cidade do Natal, estando muito 

empenhados com a criação de seus próprios gados1120 e, devido a isto, José Pereira 

da Fonseca haver afirmado, em 25 de julho de 1725, que os oficiais daquela câmara 

“não vem a ela, senão de ano a ano quando tomam posse e as mais direções que lhes 

pertencem, deixam ao dito escrivão, que como se vê com estas larguezas faz os papéis 

que lhe parece e os faz assinar o que quer, sem verem o que assinam”1121. 

Vale salientar que até o ano anterior, ou seja, 1723, o juiz ordinário da câmara 

de Natal, João Guedes Alcoforado, era nada mais, nada menos, que o sogro do referido 

escrivão, Bento Mousinho e que, de um modo ou de outro, acabava por apoiar as ações 

do genro1122. 

Outro motivo aventado para que Bento Mousinho quisesse retirar Pereira da 

Fonseca de seu caminho pode estar relacionado com uma questão de terras. Pois, 

constatou-se que Mousinho era grande sesmeiro na capitania do Rio Grande, 

possuindo terras em diferentes localidades, tendo recebido, ao todo, seis1123 

concessões de sesmarias e requerido mais uma ao rei1124. Daquelas seis sesmarias, 

                                                           
1120AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, D. 111. 
1121 Idem. 
1122 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, D. 111. 
1123 CARTAS de Sesmarias doadas a Bento Ferreira Mousinho, em 20 de abril de 1725; em 04 de 
outubro de 1719; em 02 de dezembro de 1724; 25 de outubro de 1742; em 26 de abril de 1735; em 21 
de outubro de 1719. Plataforma SILB- RN 0999; RN 0996; RN 0997; RN 0519; RN 0375; RN 0401. 
Disponível em: http://www.silb.cchla.ufrn.br/busca. Acesso em: 05/10/2015. 
1124 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 3, D 176. 
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três foram recebidas até o ano do conflito1125. Destas a primeira e a terceira foram 

doadas diretamente pela câmara por se tratar de chãos de terra e a segunda pelo 

capitão-mor Luiz Ferreira Freire. Todavia, das autoridades da câmara que passaram a 

primeira e a terceira cartas de sesmarias consta como uma das autoridades presentes 

Manuel de Melo de Albuquerque. Possivelmente data daí e, talvez de um pouco antes, 

as amistosas relações entre Bento Mousinho e Manuel de Albuquerque que os levaram, 

inclusive, a burlarem as eleições para o senado da câmara de Natal em 17241126.  

Tal situação se consubstanciaria em uma intrincada cadeia de relações de 

favores, em que a concessão de um privilégio a uma pessoa, criava, necessariamente, 

o ato de receber, mas, acima disto, a obrigação “moral” de retribuir o benefício. Esta 

mesma cadeia de favores que começava com o rei iria se afunilando na própria 

hierarquia administrativa e de poder, criando uma espiral de poder1127. Isto teria 

contribuindo para que Mousinho burlasse as eleições da câmara, apoiando a posse de 

Manuel de Melo de Albuquerque no cargo de juiz ordinário. Quiçá, o recebimento de 

outras vantagens materiais. 

Ressalta-se que em 11 de novembro de 1723, Mousinho, enquanto escrivão da 

câmara haveria ficado com uma das chaves do cofre em que estavam os sacos 

                                                           
1125 CARTAS de Sesmarias doadas a Bento Ferreira Mousinho, em 04 de outubro de 1719; em 21 de 
outubro de 1719; em 02 de dezembro de 1724.. Plataforma SILB- RN 0996; RN 0401; RN 0997. 
Disponível em: http://www.silb.cchla.ufrn.br/busca. Acesso em: 05/10/2015. 
1126 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, D 114. 
1127 GOUVÊA, Maria de Fátima S.; FRAZÃO, Gabriel A; NOGUEIRA, Marília. Redes de poder e 
conhecimento na governação do Império Português (1688-1735). Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwjo8q
H1PnIAhVFfpAKHbaOBaE&url=http%3A%2F%2Fwww.revistatopoi.org%2Fnumeros_anteriores%2FTopo
i08%2Ftopoi8a3.pdf&usg=AFQjCNGLQTAdRBF7TVpm2gKrpIrT82KhIA&sig2=g7QImANq8VoJoaE8tbQH
OQ . Acesso em: 25/07/2015. 
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contendo as bolas de cera, dentro das quais estavam os nomes dos respectivos 

candidatos a ocuparem, nos três anos vindouros, os cargos de oficiais da câmara1128. 

Outra chave houvera ficado em poder do vereador mais velho, João Guedes 

Alcoforado1129 que, como mencionado anteriormente, se tratava do sogro de Bento 

Mousinho1130. Possivelmente, de algum modo, isto pôde ajudar o escrivão, a saber, de 

antemão, o que estaria por vir, mesmo que houvesse todo um cuidado, envolto por 

sigilo quase absoluto no que concerne a divulgação das eleições para oficiais das 

câmaras1131. Sigilo que, porventura, as ambições de um escrivão sedento por poder o 

fizera quebrar.   

Nesse sentido, a disputa envolvendo o cargo de juiz ordinário da câmara de 

Natal se arrastará por quase todo o ano de 1724, com inúmeras idas e vindas dos 

indivíduos. Ora, Manuel de Melo assumia o cargo, ora Antônio da Silva, com a 

aprovação do ouvidor da Paraíba. Situação esta que demonstra o quanto o público e o 

privado se misturavam na administração da capitania do Rio Grande na segunda década 

do século XVIII.  

Enfim, qual era o principal objetivo da disputa entre o grupo do escrivão e o 

grupo do capitão-mor? O que serviu de “lenha” para manter estas disputas nos anos 

de 1724 e 1725? O que ambos os grupos falavam um do outro? Como se justificavam?  

 

                                                           
1128 LOPES, Fátima Martins. Catálogo dos Livros de Termos de Vereação. Senado da Câmara de 
Natal (1674-1823). Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Documento 0902. 
1129 Idem. 
1130 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, D. 111. 
1131 PORTUGAL. Ordenações Filipinas. Ed. Fac-símile. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 
2004. liv. I, tít. 67.  
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“MAIS LENHA PARA A FOGUEIRA DAS VAIDADES...” 

 

Não obstante, os resquícios daquele jogo de interesses, cujo principal objetivo 

era o controle político da câmara da cidade do Natal, se arrastou para além do ano de 

1724. Ambos, escrivão e capitão-mor, encontraram em diminutas questões 

administrativas e burocráticas relacionadas ao cotidiano da capitania do Rio Grande, 

mais “lenha” para abastecer a imensa “fogueira das vaidades” que consumia suas 

pacatas vidas. Assim, 22 de julho de 1725, fora um dia muito longo na história da 

capitania do Rio Grande. Longo e denso, visto que naquela data, os oficiais da câmara 

do Natal escreveram e enviaram três cartas para D. João V relatando ao rei as atitudes 

e os comportamentos do capitão Pereira da Fonseca. 

Na primeira carta, os oficiais da câmara de Natal informavam a el’rey que José 

Pereira não aceitava a proibição vinda diretamente do reino, a qual estipulava que as 

câmaras assim como seus oficiais estavam terminantemente proibidos de concederem 

cartas ou certidões abonando a atuação dos capitães-mores1132. Todavia, o então 

capitão-mor do Rio Grande, José Pereira, haveria conseguido aquele conjunto de 

documentos mediante atos coercitivos, nos quais havia obrigado um juiz a redigir e lhe 

conceder tal documento. Para isso, o mesmo capitão também houvera obrigado 

inúmeras pessoas a servirem como testemunhas de que o juiz lhe havia passado a 

carta abonatória, que relatava por extenso sua atuação no posto de capitão-mor do Rio 

Grande1133. 

                                                           
1132 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, D. 105. 
1133 Idem.  
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Já a segunda carta, expedida na mesma data da anterior e também endereçada 

a D. João V, tendo como mesmos remetentes os oficiais da câmara de Natal, possuía 

o mesmo caráter informativo que a primeira. Tendo inclusive o mesmo alvo: José 

Pereira. Conforme esta correspondência, o capitão-mor não estaria fornecendo 

recursos humanos que seriam extremamente necessários para acompanharem os 

serviços judiciais praticados fora do senado da câmara ou dos próprios cartórios 

locais1134. Esta prática era conhecida e chamada de diligências, e tinham como um dos 

objetivos prenderem homens que, por algum motivo, se achassem criminosos e, por 

isso, tivessem de pagar pelos crimes que haviam cometido. 

Quanto à terceira carta, com os mesmos remetentes, destinatário, objetivos, 

havendo, inclusive, sido despachada no mesmo dia, mês e ano das anteriores. Desta 

vez, os oficiais da câmara de Natal se queixavam a D. João das parcialidades de José 

Pereira no que concerne a uma questão entre dois juízes ordinários. Os camarários 

acusavam abertamente o capitão-mor de transgredir as leis que estavam postas, assim 

como, a própria ordem estabelecida na capitania do Rio Grande1135.  

Todas aquelas cartas apresentaram José Pereira da Fonseca como um homem 

insolente, descomedido e sem juízo. Cujas atitudes, em muitos pontos, afligem as 

pessoas da dita capitania do Rio Grande, lhes retirando a paz e o sossego de que 

gozam e, com isso, prejudicando os vassalos de sua Majestade, assim como, o 

andamento e o desenvolvimento da capitania. Nestas mesmas cartas, constam ainda 

que o que mais desejavam aqueles homens, ou seja, os camarários seria se verem 

                                                           
1134 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, D. 106. 
1135 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, D. 107. 
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livres do autoritarismo de um homem prepotente e arrogante, que temeria nem mesmo 

a Deus e que isso seria algo preocupante. Na primeira carta, os oficiais da câmara 

tentavam mesmo mostrar, por meio de um exemplo factível, o quanto o capitão-mor do 

Rio Grande não temia sequer a autoridade régia, visto haver transposto uma ordem 

real. Na segunda carta, os camaristas apresentavam José Pereira como um homem 

que não mais conseguiria dar conta de suas obrigações, provenientes do posto que 

ocupava. Na última carta enviada naquele mesmo dia a D. João V, mais uma vez por 

meio de exemplos, os homens bons tratavam de mostrar para el’rey quanto mal fazia 

para a capitania ser administrada por um homem metido em preferências injustas. 

Vale ressaltar que todas aquelas cartas foram manuscritas por Bento Ferreira 

Mousinho e que, por acaso, poderiam estar relacionadas com a proximidade do fim do 

período de tempo para o qual fora provido no posto de capitão-mor do Rio Grande 

José Pereira. Intentava os oficiais da câmara denegrirem, ao máximo que podiam, a 

imagem de Pereira da Fonseca e, quem sabe, orientar a decisão real de retirá-lo da 

capitania antes mesmo que findasse o seu mandato de uma vez por todas. Todavia, 

sabe-se que José Pereira da Fonseca capitaneará o Rio Grande por mais alguns anos. 

Visto que este homem permaneceu por um período de dois “mandatos”, ou seja, por 

seis anos, tendo permanecido no exercício de seu posto de 1722 até 1728. 

Mas aquelas três questões, acrescentasse um quarto combustível a içar a 

fogueira das vaidades naquele período. Este se remeteria a uma acusação feita a José 

Pereira da Fonseca de haver mandado soltar alguns presos que se encontravam na 

Fortaleza dos Reis Magos1136. Tal atitude motivara os oficiais da câmara do Natal a 

                                                           
1136 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, D. 110. 
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enviarem, em julho de 1725, uma carta de acusação do capitão-mor a D. João V1137. 

Nesta relatava-se que Pereira da Fonseca haveria mandado soltar dois criminosos. O 

primeiro deles por nome de Inácio Duarte e o segundo, Domingos da Fonseca, ambos 

eram acusados de roubar uma espingarda e por haver matado duas pessoas, 

respectivamente1138. 

Dois dias após a confecção do primeiro “malote” de cartas enviadas e um dia 

após a última carta, José Pereira de alguma forma toma conhecimento do que lhe 

haviam orquestrado os oficiais camarários. Pereira tratou, logo em seguida, de enviar 

uma série de carta ao rei de Portugal, D. João V, respondendo as acusações atribuídas 

a sua pessoa, bem como, explicando as atitudes que o movera a tomar aquelas 

drásticas decisões no governo do Rio Grande. Na primeira desta série, Pereira da 

Fonseca se preocupou em justificar o porquê de haver mandado soltar presos da cadeia 

do Rio Grande1139. Justifica-o, dizendo que os juízes não estavam preocupados em 

realizar a devassa dos crimes e que por não haver culpas formadas, não havia motivo 

de os manterem presos1140. Nesta mesma carta, Pereira da Fonseca, atribui a Bento 

Ferreira Mousinho as acusações que recaiam sobre ele1141.  

Ressalta o dito capitão-mor do Rio Grande, em carta de 25 de julho de 1725, 

que o escrivão Bento Ferreira maquinara uma série de acusações contra a sua pessoa, 

assim como, a todos o que até o Rio Grande teriam ido mesmo a serviço do rei. Tais 

atitudes do escrivão seriam costumeiras, visto se tratar do único membro da câmara do 

                                                           
1137 Idem. 
1138 Idem.  
1139 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, D. 111. 
1140 Idem. 
1141 Idem. 
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Natal, que vive na cidade do Natal, estando os demais a léguas de distância, deixando 

ao escrivão as funções e direções que lhes competem, e por se ver livre, acaba por 

fazer inúmeros crimes contra os que não lhe convém1142. Pereira da Fonseca encerra 

estar carta acusando as ambições do escrivão, atrelada a iminente falta de justiça 

naquelas paragens da ruína do anterior capitão-mor, que ao não se submeter a 

parcialidades, pagou com a própria. Pereira atribuía ao escrivão à morte de Luiz Ferreira 

Freire, capitão-mor anterior do Rio Grande.   

A outra carta dava razão ao fato de não mandar pessoas para cobrirem as 

diligências, visto que nelas os juízes ordinários, juntamente, com os oficiais camarários 

cobravam excessivas despesas aos moradores1143, os quais não tinham condições de 

pagá-las, o que levavam muitos deles a serem presos injustamente. Seria possível 

cogitar, de acordo com a explicação supra que o capitão estaria pleiteando o apoio das 

pessoas “mais humildes” da capitania, a fim de amenizar a aspereza de seu mandato, 

decorrente das disputas com a câmara. Mas, para isso, José Pereira tentaria primeiro 

convencer D. João V, desfazendo a imagem construída pelos oficiais camarários sobre 

sua pessoa. Como Pereira da Fonseca conseguirá convencer D. João do contrário? 

Seria mesmo Pereira da Fonseca destemido a Deus? O capitão-mor era irreligioso 

como então o pintavam? Como se livraria destas acusações e tentaria virar o jogo? 

 

“POR UM MILGARE DE NOSSA SENHORA” 

  

                                                           
1142 Idem. 
1143 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, D. 112. 
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 Os conflitos entre José Pereira e Bento Ferreira Mousinho chegam ao extremo 

quando, em 25 de julho de 1725, o capitão-mor fora vítima de um atentado a tiro1144. 

De acordo com o relato de Pereira da Fonseca, o possível assassino houvera saído da 

casa do escrivão, Bento Ferreira, e ao se deparar com o dito capitão na porta da igreja 

de Nossa Senhora da Apresentação, a esta santa fazendo uma oração, o referido 

homem lhe deu um tiro de raspão com uma catana, espécie de espingarda, e não 

conseguindo matá-lo, como supostamente coloca o capitão como se tratando de um 

dos objetivos do delinquente, correu atrás dele, clamando que o ajudassem a pegá-lo. 

Mas, acontece que começou a juntar gente, vários moradores da cidade, inclusive o 

juiz ordinário, Manuel de Queiroz, a fim de ajudá-lo ou socorrê-lo. Entretanto, o tumulto 

que se fez ao seu redor fora tamanho, que culminou mesmo na fuga do assassino pelo 

mato que cercava a cidade inteira1145. O capitão finalizava a delação, atribuindo a Nossa 

Senhora da Apresentação o milagre por haver sobrevivido ao atentado e dava conta a 

el’rey da precária situação da justiça naquela capitania1146. 

 Nesta carta, José Pereira, de modo intencional ou não, se livrava de duas culpas 

que lhe haviam sido imputadas. A primeira delas que se remetia a primeira carta enviada 

pelos oficiais camarários, ainda em 1723, na qual aqueles homens atribuíam a Pereira 

da Fonseca características de um homem não religioso, não temente a Deus e inimigo 

capital do sacerdócio. Visto que o próprio capitão mencionara, quando de seu atentado 

a tiro, que foi salvo por um milagre da santa padroeira da cidade. Além disso, Fonseca 

se apresenta naquela carta como sendo um homem muito católico, visto que acreditava 

                                                           
1144 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, D. 113. 
1145 Idem. 
1146 Idem. 
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em milagres, remetendo questões religiosas ao seu cotidiano, como rezar nas portas 

da igreja, dentre outras características por ele citadas na carta. 

 Na segunda, culpabilizava Bento Mousinho do atentado a tiro que sofrera, pois 

o criminoso haveria saído de sua residência. Outro fato que atesta a relação entre o 

atentado a tiro sofrido pelo capitão-mor e as suas inimizades com a câmara fora o fato 

de que o juiz ordinário, então empossado na mesma instituição, não quisera investigar 

o caso. E quando solicitado por José Pereira, o juiz respondeu que não haveria motivo 

de investigação, visto que o atentado não teria resultado na morte e nem sequer em 

ferimento do dito capitão1147.  

 Naquele mesmo dia, tratando-se da última carta da série que fora escrita por 

José Pereira para se eximir das culpas que haviam sido a ele atribuídas, consta a 

informação que este oficial fizera chegar a sua majestade as inúmeras perturbações 

que causa na capitania do Rio Grande, retirando do povo a paz de viverem naquele 

lugar, Bento Ferreira Mousinho, então escrivão da câmara da cidade do Natal, 

juntamente com um morador da mesma, o comissário geral de cavalaria Manuel de 

Melo de Albuquerque, que, naquele mesmo ano de 1725, era um dos oficiais da câmara, 

ocupando a função de juiz ordinário, eleito no barrete1148 e que, aquela altura, estava a 

ocupar o ofício de almotacé, tendo, inclusive o ocupado anteriormente e, pouco depois 

viria a ocupá-lo novamente. Desta vez, Pereira da Fonseca acusava Manuel 

Albuquerque e Bento Mousinho de haverem burlado as eleições para o senado da 

                                                           
1147 Idem. 
1148 Eleição de barrete ocorria quando, por algum motivo, um indivíduo eleito no pelouro estava impedido 
de assumir o cargo. Rapidamente se faziam uma eleição improvisada, na qual muitos dos indivíduos que 
estavam presentes naquela sessão eram chamados para assumirem no lugar do inabilitado.  
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câmara de Natal, mesma denúncia apresentada quando do acirramento dos conflitos 

entre 1723 e 1724. 

 José Pereira afirma ainda, naquela mesma carta, que o ouvidor geral da Paraíba 

procedia em favor do dito Manuel de Melo de Albuquerque, tendo os três se apresentado 

a ele, todos inquietos, sonegando a carta de usança1149 do juiz ordinário eleito, o 

impedindo de assumir por crime, colocando em seu lugar o juiz eleito no barrete, o 

próprio Manuel de Melo1150. Tudo isso “por industria do dito escrivão Bento Ferreira”1151. 

 Depois de tudo isso, o que o rei decidiu? De que lado D. João ficou? Qual foi o 

destino do capitão-mor José Pereira? Ele saiu da capitania do Rio Grande? Qual o fim 

do escrivão Bento Mousinho? Ele conseguiu atingir seu objetivo? 

 

“O DESTINO DO CAPITÃO E DO ESCRIVÃO” 

 

 Sabe-se que José Pereira da Fonseca permanecera no posto de capitão-mor 

da capitania do Rio Grande durante seis anos, três anos a mais, para além dos quais 

ele havia sido inicialmente provido. Ressalta-se que o preenchimento do cargo de 

capitão-mor, em diversas partes do império, possuía período de tempo delimitado, na 

maioria deles, por espaço de tempo de três anos, os quais foram muito bem aplicados 

para os capitães-mores antecessores de José Pereira no Rio Grande, tendo algumas 

                                                           
1149 Carta de usança é uma espécie de foral, no qual os oficiais eleitos, ou no pelouro ou no barrete, 
podem tomar posse efetiva de seus cargos. A concessão de tal carta também ocorre com os indivíduos 
que exercem algum cargo, seja em serventia, seja em propriedade. 
1150 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, D. 114. 
1151 Idem. 
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exceções à regra1152. Possivelmente D. João V não vira muitos fundamentos nos 

argumentos apresentados nas várias cartas-queixas enviadas pelos oficiais da câmara 

da cidade do Natal. Ou, até os percebera, mas quisera mesmo dar mostras do poder 

que tinha sobre a capitania do Rio Grande que, além de fazer valer sua primeira 

escolha, algo que corroborava se tratar de um ato consciente, não retirando Pereira da 

Fonseca antes do término do período para o qual fora provido. D. João quisera mesmo, 

além demonstrar a eficácia de sua escolha, conceder uma verdadeira lição de moral 

nos camarários, renovando o provimento de Pereira da Fonseca por mais três anos. 

 Injúria do destino foi ter José Pereira da Fonseca, após capitanear o Rio Grande, 

aparecido na documentação, em última referência a sua pessoa no Arquivo Histórico 

Ultramarino, como que passando seus últimos dias de vida encarcerado na Prisão do 

Limoeiro em Lisboa1153. Para onde eram remetidos todos aqueles homens que 

houvessem cometido atos de improbidade administrativa, excessos e transgressões das 

leis e ordens do Império. Este documento se trata de uma consulta realizada pelo 

Conselho Ultramarino a D. João V1154, sobre um requerimento anterior de José Pereira 

da Fonseca, solicitando a el’rey licença para tratamento de saúde fora da prisão em 

que se encontrava.  

                                                           
1152  OLIVEIRA, Leonardo Paiva de. Muitos soldados, poucos fidalgos: Candidatos ao governo do 
Rio Grande (1700-1751). Revista Acadêmica Historien, Petrolina , n. 10, jan./jun., 2014: 97-110. 
 
1153 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 3, D. 173. 
 
1154 Idem. 
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 Naquele mesmo pedido, datado de 12 de setembro de 1731, consta o relato de 

José Pereira ter sido enviado preso para corte de Lisboa, “sem culpas formadas, visto 

que por intervenção de informações falsas de alguns de seus inimigos”. Sabe-se assim, 

que, talvez, José Pereira da Fonseca, ex-capitão-mor do Rio Grande, passou seus 

últimos anos de vida preso na cadeia do Limoeiro, pois seu pedido havia sido 

impugnado pelo rei. Com a idade já muito avançada, contando pouco mais de sessenta 

anos e com a saúde bastante debilitada, se encontrava acometido por inúmeros 

“achaques”1155. Assim terminara a vida de um homem que havia servido ao rei em 

inúmeras localidades, durante pouco mais de quarenta anos.  

 Supõe-se que dos inimigos de que trata Pereira da Fonseca em seu pedido, um 

deles, possivelmente, fosse Bento Ferreira Mousinho, que não poupou esforço para 

retirá-lo do Rio Grande, algo que ocorreu em 1728, pois o provimento de Pereira da 

Fonseca no posto de capitão-mor havia sido prorrogado. 

 Quanto ao escrivão, Bento Ferreira Mousinho, este ainda continuou a atuar por 

vários anos na capitania do Rio Grande. Quando seu inimigo, ex-capitão-mor estava 

preso em Lisboa, Mousinho permanecia na escrivania da câmara da cidade do Natal. 

Ofício este que Bento exerceria até o final de dezembro de 17321156. E, já em 1733, 

Mousinho aparecia na documentação como escrivão da Fazenda Real, Alfândega e 

Almoxarifado da cidade do Natal1157 e, em 1738 como Provedor da Fazenda Real do 

Rio Grande1158. 

                                                           
1155 Idem. 
1156 LOPES, Fátima Martins. Catálogo dos Livros de Termos de Vereação. Senado da Câmara de 
Natal (1674-1823). Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Documento 1136. 
1157 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 3, D. 177. 
1158 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 4. D. 242. 
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 Anos mais tarde, já nos idos de agosto de 1745, o Conselho Ultramarino, 

possivelmente, se dera conta do que haviam feito a José Pereira da Fonseca, quando 

o então capitão-mor do Rio Grande, João de Teive Barreto e Meneses, enviara uma 

carta ao Conselho Ultramarino informando dos procedimentos de Bento Ferreira1159. 

Neste documento, os conselheiros atentam que o grande causador dos problemas na 

capitania do Rio Grande, que fez ir à ruína dois capitães-mores, estava diretamente 

ligado a atuação do escrivão Bento Ferreira Mousinho. Pareceu ao Conselho ser viável 

a expulsão deste indivíduo para fora da capitania do Rio Grande1160. O que levou 

Mousinho a se mudar para a vila de Goiana, na antiga capitania de Itamaracá, onde 

passou a exercer o cargo de juiz dos órfãos1161, tendo se envolvido noutra série de 

conflitos com os oficiais camarários, decorrente de sua atuação indevida quando da 

ocupação daquele ofício1162. 

 

CONCLUSÃO 

  

Ao fim e ao cabo, a cultura política portuguesa do início do século XVIII, na 

capitania do Rio Grande, se caracterizava por uma intrincada relação de interesses 

individuais, responsáveis por mobilizar inúmeros indivíduos, assim como, interesses 

privados dentro das estruturas administrativas implantadas pela coroa no ultramar. 

Nesse ínterim, corrobora-se a má definição entre público e privado no limiar daquela 

                                                           
1159 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 5,  D. 297. 
1160 Idem. 
1161 AHU-PB, Papéis Avulsos, Cx. 20, D. 1529. 
1162 AHU-PB, Papéis Avulsos, Cx. 77, D. 6491. 
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centúria. Desse modo, o estudo da série de conflitos que envolveram o escrivão da 

câmara da cidade do Natal, Bento Ferreira Mousinho, e o capitão-mor do Rio Grande, 

José Pereira da Fonseca, ao longo da segunda década daquele século, evidencia a 

atmosfera cultural em que aqueles indivíduos estavam submersos.  

 Tais conflitos, além de, sumariamente, demonstrarem posições contrárias 

tomada por dois indivíduos distintos na administração da capitania do Rio Grande, 

mostra ainda o quanto ambos se aproximavam, partilhando de códigos, símbolos e 

representações de um universo mental comum. Este universo seria a cultura política de 

Antigo Regime Português que orientou a atuação de inúmeros homens que estavam a 

serviço da coroa, sobrepondo seus próprios interesses ao interesse maior do Estado 

Português. Servindo ainda para se identificar um momento não somente de crise na 

administração da capitania do Rio Grande, quando da formação de duas facções 

contrárias a se digladiarem pela hegemonia política da câmara da cidade do Natal. 

Teria sido este um momento de luta pelo reordenamento político da capitania, o que 

resultou mesmo no processo de consolidação das disposições de mando sobre a 

capitania do Rio Grande, pois fora justamente aqui em que a influência da família 

Albuquerque passou a ser questionada. Contudo, os focos irradiadores destas questões 

foram sufocadas, exemplo disso foi a morte do Capitão-mor Luiz Ferreira Freire, e o 

banimento para a prisão do Limoeiro de José Pereira da Fonseca, dois homens que, a 

serviço d’El Rey, tentaram proceder e efetivar o reorquestramento das disposições 

políticas que dominavam a capitania do Rio Grande. 

Enfim, este estudo de caso possibilitou exprimir a lógica da cultura política 

portuguesa, do início do século XVIII, presente na capitania do Rio Grande, a partir dos 
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pensamentos, ações e representações políticas engendradas por dois homens, mas 

que envolveram outros agentes, especialmente aqueles que estavam ligados a 

administração burocrática e militar local, assim como instituições administrativas 

implantadas pela coroa para materializarem seus desejos e ambições na própria 

administração. 
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DOS LIMITES DO GOVERNO ÀS JURISDIÇÕES EM CONFRONTO: O 
REGIMENTO DE 1690 E A QUERELA DOS PROVIMENTOS NA CAPITANIA 
DO RIO GRANDE (1701-1715) 

 

Marcos Arthur Viana da Fonseca1163 

 

O governo de D. Pedro II (1667-1706) marcou profundamente a reorganização 

administrativa do Estado do Brasil após a ascensão da dinastia de Bragança ao trono. 

Regimentos e legislações régias emitidas pela Coroa reorganizaram os poderes e 

jurisdições entre as diversas autoridades da América portuguesa. Na capitania do Rio 

Grande, os reflexos da reorganização das jurisdições das autoridades administrativas 

consolidou-se com a criação de um novo regimento para a capitania criado pelo 

governador-geral, em 1690, e com a mudança de subordinação do governo-geral para 

o governo de Pernambuco, em 1701. A mudança da capitania para a esfera de 

influência de Pernambuco levou a ocorrência de uma série de disputas entre os 

governadores de Pernambuco e os capitães-mores sobre as jurisdições que estes 

possuíam. Portanto, este trabalho tem como objetivo compreender os limites espaço-

jurisdicionais dos capitães-mores do Rio Grande entre a elaboração do regimento de 

Câmara Coutinho, em 1690, e as disputas dos capitães-mores e governadores de 

Pernambuco no conflito 1712-1715.  

 

                                                           
1163 Mestrando em história pelo Programa de Pós-graduação em História pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Orientador: Prof. Dr. Francisco Carlos Cardoso Cosentino (UFRN). Email: 
marcos_megi2@hotmail.com.  
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Espaços e jurisdições no Antigo Regime 

 

De acordo com o dicionarista Raphael Bluteau, a jurisdição é “um poder que o 

público concede e que o bom governo introduziu para a decisão das causas [...] 

Geralmente falando, a jurisdição é a autoridade de ofício ou justiça ou outra 

dignidade.”1164 A jurisdição, desta forma, era o poder ou a autoridade do exercício do 

poder no Antigo Regime. Os detentores de ofícios somente poderiam exercer suas 

funções se detivessem autoridade para isto. Além disso, como Bluteau salientou, a 

jurisdição era concedida ou delegada. O público ou o bom governo, representado pela 

Coroa, concedia ou delegava temporariamente jurisdição a oficiais para que exercessem 

sua autoridade sobre determinada matéria.  

De acordo com António Manuel Hespanha, a sociedade portuguesa no Antigo 

Regime era caracterizada por um caráter corporativo que provinha do pensamento 

político medieval e concebia a sociedade como uma única entidade constituídas por 

diversos corpos sociais que possuíam funções diferentes no conjunto da ordem 

universal. Cada corpo social era indispensável, tornando-se extremamente necessário 

para o bom funcionamento da sociedade. Esta característica corporativa da sociedade 

ligava-se ao ideal de atuação de cada um desses corpos no âmbito do governo.  Esta 

atuação ocorria por meio da jurisdição, que funcionava como uma autonomia político-

jurídica pela qual esses corpos poderiam exercer os seus poderes.1165 

                                                           
1164 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico ... Coimbra: 
Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1712 - 1728. 4 v. p. 230-231. 
1165 HESPANHA, António Manuel. As vésperas do Leviathan: instituições e poder político em Portugal 
– século XVII. Coimbra: Editora Almedina, 1994. p. 299-300; CARDIM, Pedro. Cortes e Cultura Política 
no Portugal do Antigo Regime. Lisboa: Edições Cosmos, 1998. p.20; CARDIM, Pedro. “Administração” 
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A jurisdição não implicava somente no exercício do poder de um ofício, mas 

também sobre um determinado espaço. Isto decorria da forma característica da 

organização espacial do Antigo Regime. De acordo com Ana Cristina Nogueira da Silva, 

“a tradição e o respeito pelos poderes constituídos [...] eram os critérios que, coexistindo 

embora com outros, mais funcionais relativamente às necessidades da administração 

central, presidiam à divisão do espaço”.1166 Deste modo, segundo a autora, o espaço 

refletia a forma como a Coroa, principalmente, relacionava-se com a sociedade 

corporativa portuguesa, garantindo as diversas partes (os corpos sociais), determinadas 

jurisdições e direitos instituídos sobre o espaço. Esta situação levava a uma diversidade 

de circunscrições espaciais, tanto civis como eclesiásticas, no Reino e no Ultramar, bem 

como da “sobreposição das circunscrições administrativas, fiscais e judiciais referentes 

ao exercício dos diversos poderes que, formalmente, coexistiam com a Coroa. 

Nomeadamente os poderes senhoriais e eclesiásticos [...].”1167  

As circunscrições eram recortes políticos do espaço com jurisdições definidas 

e que estavam em consonância com ideal de percepção espacial do Antigo Regime: a 

rigidez da divisão administrativa; a desigualdade do tamanho das circunscrições e a 

sobreposição espaço-jurisdicional. Esta forma de organização das circunscrições 

condiz, sobretudo, com a forma de percepção espacial da Coroa portuguesa que tinha 

como principais fundamentos, segundo António Manuel Hespanha e Ana Cristina 

                                                           

e “governo”: uma reflexão sobre o vocabulário do Antigo Regime. In: BICALHO, M.F.B. (Org.); FERLINI, 
V.L.A. (Org.). Modos de governar: ideias e práticas políticas no Império português. São Paulo: Editora 
Alameda, 2005. p. 45-69. 
1166 SILVA, Ana Cristina Nogueira da. O modelo espacial do Estado Moderno: reorganização territorial 
em Portugal nos finais do Antigo Regime. Lisboa: Editorial Estampa, 1998. p. 50.  
1167 Idem, p. 51.  
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Nogueira da Silva, “a ideia de que as demarcações políticas do espaço estão 

indissoluvelmente ligadas a uma constituição objetiva do mundo físico-natural, bem 

expressa no aforismo de que a ‘a jurisdição adere ao território’ (iurisddictio cohaeret 

territorio)”.1168 Desta forma, a jurisdição e o espaço são absolutamente indissociáveis 

durante o Antigo Regime e estiveram intimamente ligados e presentes durante o 

processo de organização do Império ultramarino português.  

Na América, a jurisdição das autoridades administrativas foi delimitada por 

estatutos ou regimentos, além da legislação extravagante, que instruíam e 

especificavam os limites e as alçadas de cada cargo ou ofício. Segundo Francisco 

Cosentino, os “regimentos concedidos aos governadores combinavam instruções que 

procuravam atender a necessidades conjunturais com orientações que eram 

permanentes, e juntamente com as cartas patentes, definiam a própria natureza 

delegada do ofício”.1169 Deste modo, as leis e os regimentos que definiam os limites 

dos ofícios ultramarinos tinham uma grande importância, pois definiam as áreas de 

jurisdição das autoridades coloniais, bem como os espaços que estes ofícios detinham 

o controle.  

 

                                                           
1168 HESPANHA, António Manuel; SILVA, Ana Cristina Nogueira da. O quadro espacial. In: HESPANHA, 
António Manuel (org). História de Portugal. O Antigo Regime 4º volume. Lisboa: editora Estampa, 1998, 
p. 39. 
1169 COSENTINO, Francisco Carlos. Governadores Gerais do Estado do Brasil (Séculos XVI-XVII): 
ofício, regimento, governação e trajetórias. São Paulo: Annablume: Belo Horizonte: Fapemig, 2009. p. 
69; VIANNA JÚNIOR, Wilmar da Silva. Modos de governar, modos de governo: o governo-geral do 
Estado do Brasil entre a conservação da conquista e a manutenção do negócio (1642-1682) Coroa e 
elites locais na Bahia seiscentista. 2011. 253f. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. p. 75 
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A jurisdição dos capitães-mores do Rio Grande: o regimento de 1690 

 

A administração do Estado do Brasil sofreu importantes modificações após a 

ascensão dos Bragança ao trono português e o fim da guerra contra os holandeses, 

em 1654. A partir deste momento, a Coroa pôs em prática um processo de 

reorganização da jurisdição do governo-geral e das capitanias da América portuguesa. 

Exemplo significativo desta reorganização foi a criação de um regimento modelo para 

as capitanias do Estado do Brasil pelo vice-rei D. Vasco de Mascarenhas, conde de 

Óbidos (1663-1667), com o intuito de padronizar as jurisdições dos capitães-mores 

das capitanias régias e os capitães-mores ou loco-tenentes indicados pelos donatários 

do Estado do Brasil. 1170 Da mesma forma, no Estado do Maranhão, a Coroa 

reorganizou a jurisdição das autoridades daquelas capitanias, por exemplo, criando o 

regimento dos capitães-mores da capitania do Pará, em 1669, a pedido do capitão-

mor Marçal Nunes da Costa (1658-1662/ 1674-1685). 1171 

No que toca a capitania do Rio Grande, o processo de reorganização  da 

jurisdição do capitão-mor ocorreu no período imediatamente posterior a Restauração 

frente aos holandeses, em 1654, com a publicação dos regimentos do conde de Óbidos 

                                                           
1170 ARAÚJO, Hugo André.  A organização territorial dos poderes e das jurisdições: o governo-geral do 
Estado do Brasil na segunda metade do século XVII. In: X Jornada Discente de Estudos Históricos: 
Professor Manoel Salgado, 2015, Rio de Janeiro. Anais da X Jornada Discente de Estudos Históricos: 
Professor Manoel Salgado. Rio de Janeiro, 2015. v. 1; COSENTINO, Francisco Carlos Cardoso. 
Hierarquia política e poder no Estado do Brasil: o governo-geral e as capitanias, 1654-1681. Topoi. 
Revista de História, Rio de Janeiro, v. 16, n. 31, p. 515-543, jul./dez. 2015.  
1171 SANTOS, Fabiano Vilaça dos. Os capitães-mores do Pará (1707-1737): trajetórias, governo e 
dinâmica administrativa no Estado do Maranhão. Topoi. Revista de História, Rio de Janeiro, v. 16, n. 
31, p. 667-688, jul./dez. 2015. 
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(1663) e o de Câmara Coutinho (1690), passando pela anexação da capitania  do Rio 

Grande ao governo de Pernambuco, em 1701, e terminando com a querela dos 

provimentos, envolvendo o governador de Pernambuco, José Félix Machado de 

Mendonça Eça Castros e Vasconcelos (1711-1715), em 1715.1172  

Ignorado pela historiografia, o regimento de Câmara Coutinho apresenta uma 

enorme possibilidade de análise sobre o processo de reorganização jurisdicional 

empreendido pelo governo-geral desde o governo do vice-rei conde de Óbidos, na 

década de 1660, até o de Câmara Coutinho, na década de 1690.1173  O regimento em 

si foi criado para atender a demandas específicas de algumas capitanias. Em duas 

cartas, datadas de 2 de novembro de 1690, dirigidas aos capitães-mores do Rio 

Grande, da Paraíba e de Itamaracá, o governador-geral Antônio Luís Gonçalves da 

Câmara Coutinho (1690-1694) alertou aos capitães-mores, que devido a confusão de 

jurisdição provocada pela má administração destas capitanias relacionada a não 

observância do regimento do conde de Óbidos e a desobediência expressa das ordens 

do governo-geral, um novo regimento seria entregue a estes governos e os capitães-

                                                           
1172 LEMOS, Vicente de. Capitães-mores e governadores do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: 
Typografia do Jornal do Commercio, 1912. v. 1.p. 12-13. Carmen Alveal vem desenvolvendo pesquisas 
relacionadas ao motivo, contexto e as implicações políticas que envolveram a anexação da capitania do 
Rio Grande ao governo de Pernambuco, além dos interesses de diversos grupos sociais que foram 
beneficiados com esta mudança. Um destes grupos foi a câmara de Olinda, que possuía uma relação 
de crédito financeiro para com a câmara de Natal durante a segunda metade do século XVII. ALVEAL, 
C. M. O. Os desafios da governança e as relações de poder na Capitania do Rio Grande na segunda 
metade do século XVII. In: Helder Alexandre Medeiros de Macedo; Rosenilson da Silva Santos. (Org.). 
Capitania do Rio Grande: história e colonização na América Portuguesa. 1ed.João Pessoa; Natal: Ideia; 
EDUFRN, 2013, v. 1, p. 27-44 
1173 Com exceção de Vicente de Lemos, não foi encontrada nenhuma referência bibliográfica sobre o 
regimento produzido pelo governador-geral Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho em 1690.  



 

 
1024 

 

mores deveriam obedecê-lo.1174 No mesmo dia,  2 de novembro de 1690, uma outra 

carta com o mesmo conteúdo foi remetida as câmaras das capitanias da Paraíba, Rio 

Grande e Itamaracá para que registrassem o regimento nos seus livros de provisões.1175 

Desta forma, a princípio, o regimento de Câmara Coutinho tinha como objetivo sanar 

os problemas relacionados as confusões e conflitos de jurisdição e as desobediência e 

resistências dos capitães-mores das Capitanias do Norte em cumprir com as ordens 

emanadas do governo-geral.1176  

Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho era filho de Ambrósio de Aguiar 

Coutinho e Câmara, antigo donatário da capitania do Espírito Santo (a qual vendeu, em 

1676), além de ter sido comendador de São Miguel de Bobadela e São Salvador de 

Maiorca na Ordem de Cristo, familiar do Santo Ofício e almotacé-mor do Reino. Como 

um fidalgo português do Antigo Regime, Câmara Coutinho construiu sua carreira no 

Ultramar, alcançando importantes postos administrativos do Império português, inclusive 

chegando a governar a capitania de Pernambuco (1689-1690), o Estado do Brasil, 

como governador-geral (1690-1694) e por último o Estado da Índia, como vice-rei 

(1697-1701). Além de ter uma rica trajetória administrativa, Câmara Coutinho foi um 

                                                           
1174 Carta que se escreveu ao capitão-mor da capitania da Paraíba que acompanhou o regimento que 
há de usar nela. DHBN-RJ, vol. 10, p. 401-402; Carta que se escreveu aos capitães-mores das 
capitanias do Rio Grande e Itamaracá sobre guardarem o regimento que se lhes remeteu. DHBN-RJ, 
vol. 10, p. 402-403. As cartas referem-se estritamente as Capitanias do Norte, porém a menção no 
regimento do ouvidor de São Vicente em um determinado trecho leva a crer que o governador-geral 
também endereçou o novo regimento aos capitães-mores de São Vicente.  
1175 Carta para os oficiais da câmaras das capitanias da Paraíba, Rio Grande e Itamaracá que 
acompanhou o regimento que nela se há de guardar. DHBN-RJ, vol. 10, p. 403-404. 
1176 ALVEAL, Carmen. 2014. “Capitanias do Norte”, in J. V. Serrão, M. Motta e S. M. Miranda (dir), e-
Dicionário da Terra e do Território no Império Português. Lisboa: CEHC-IUL. (ISSN: 2183-1408). Doi: 
10.15847/cefc.edittip.2014v023.   
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hábil administrador, desenvolvendo uma estrita aplicação dos regimentos dos 

governadores-gerais, exemplificada na sua longa correspondência com a Coroa, e com 

uma política ativa, marcada sobretudo na descoberta do salitre no sertão da Bahia. 1177 

Pode-se supor que a sua administração na capitania de Pernambuco, entre os 

anos de 1689 e 1690, lhe garantiu conhecimento e experiência no funcionamento da 

administração e governação das Capitanias do Norte. Esta prévia experiência nas 

dinâmicas governativas das Capitanias do Norte pode ter levado a Câmara Coutinho 

redigir um novo regimento específico para estas capitanias, com o intuito de corrigir a 

“confusão com que nelas [os capitães-mores] se tem relaxado os regimentos de meus 

antecessores e faltado a observância e obediência das ordens do governador-

geral”.1178  

Na capitania do Rio Grande, a cópia do regimento de Câmara Coutinho foi 

registrado no livro de registro de provisões da câmara do Natal, no dia 3 de janeiro de 

1691. A partir daquele momento, os capitães-mores da capitania passavam a possuir 

uma nova jurisdição delimitada por um novo regimento que tinha a pretensão de corrigir 

os abusos anteriores decorrente do descumprimento da legislação anterior em vigor. 

No entanto, o regimento de Câmara Coutinho apresenta uma série de pontos 

semelhantes ou iguais com o regimento do conde de Óbidos. 1179 

                                                           
1177 SANTOS, Marília Nogueira dos. Escrevendo cartas, governando o império: a correspondência de 
Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho no governo-geral do Brasil (1691-1693). Dissertação de 
mestrado. Nitérói: Universidade Federal Fluminense, 2007. 
1178 Carta que se escreveu aos capitães-mores das capitanias do Rio Grande e Itamaracá sobre 
guardarem o regimento que se lhes remeteu. DHBN-RJ, vol. 10, p. 402-403. 
1179 Traslado do regimento do governador-geral Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho de 3 de 
janeiro de 1691. Livro 3 dos registros de cartas e provisões do senado da câmara do Natal (1691-
1701). Fundo Documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. fl. 1-8. A cópia 
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Uma análise acurada dos dois regimentos permite constatar que o regimento 

de Câmara Coutinho incorporou pontos e diretrizes do regimento anterior. O terceiro 

capítulo do regimento do conde de Óbidos dispunha sobre a subordinação das 

capitanias e dos capitães-mores ao governo-geral, bem como sobre o governo militar 

em caso de invasão estrangeira e o envio de tropas oriundas de outras capitanias. 1180 

O regimento de Câmara Coutinho apresenta este capítulo com o mesmo conteúdo do 

regimento do conde de Óbidos, fazendo apenas uma ressalva sobre a subordinação 

das capitanias da América portuguesa, afirmando que todas são subordinadas ao 

governo-geral com exceção das que haviam sido subordinadas aos governos de 

Pernambuco ou do Rio de Janeiro pela Coroa.1181 Da mesma forma, o regimento de 

Câmara Coutinho apresenta uma série de outros capítulos idênticos ao regimento 

anterior do conde de Óbidos, tais como: o capítulo 4, referente ao governo militar em 

caso de invasão estrangeira; o capítulo 7, referente a relação dos capitães-mores com 

os provedores e a Fazenda Real; o capítulo 9, referente a relação dos capitães-mores 

com os ouvidores e o capítulo 10, referente a relação dos capitães-mores com as 

câmaras. 1182 

                                                           

do regimento no livro não encontra-se em perfeitas condições devido à ação de traças. Para o regimento 
de conde de Óbidos, ver: Regimento do Conde Vice-rei com que veio o Capitão-mor Valentim Tavares 
Cabral, a entrar no governo desta Capitania. In: LEMOS, Vicente de. Capitães-mores e governadores 
do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Typografia do Jornal do Commercio, 1912. v. 1.p. 85-89. 
1180 Regimento do Conde Vice-rei com que veio o Capitão-mor Valentim Tavares Cabral, a entrar no 
governo desta Capitania. In: LEMOS, Vicente de. Capitães-mores e governadores do Rio Grande do 
Norte. Rio de Janeiro: Typografia do Jornal do Commercio, 1912. v. 1.p. 86. 
1181 Traslado do regimento do governador-geral Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho de 3 de 
janeiro de 1691. Livro 3 dos registros de cartas e provisões do senado da câmara do Natal (1691-
1701). Fundo Documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. fl. 4.  
1182 Traslado do regimento do governador-geral Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho de 3 de 
janeiro de 1691. Livro 3 dos registros de cartas e provisões do senado da câmara do Natal (1691-



 

 
1027 

 

É possível chegar, desta forma, a conclusão de que o regimento de Câmara 

Coutinho não tratava-se inteiramente de um ordenamento completamente novo. Pelo 

contrário, o regimento reafirmava algumas diretrizes anteriores, inclusive com cópias 

literais de alguns capítulos. De acordo com Francisco Cosentino, esta prática de 

repetição está ligada a uma prática governativa da Coroa portuguesa de conservação 

ou alargamento da jurisdição delegada dos representantes régios no Ultramar. As 

instruções específicas que eram repetidas em diversos regimentos eram as 

responsáveis pela constituição da natureza específica do ofício régio ou da jurisdição 

delegada. 1183 Assim, se alguns capítulos eram repetidos novamente no regimento de 

Câmara Coutinho, isto significava que aquelas diretrizes eram pontos essenciais na 

estruturação do próprio ofício de capitão-mor e, consequentemente, deveria ser mantido 

sem nenhuma alteração.   

As inovações trazidas pelo regimento de Câmara Coutinho concentraram-se 

na resolução do problema causado pela desobediência dos capitães-mores em 

obedecerem as instruções anteriores relativa as jurisdições de provimento de ofícios e 

patentes. O governador-geral é taxativo ao afirmar que o capitães-mores passaram a 

conceder provisões por tempo de três meses, contudo sem buscar as confirmações das 

ditas provisões ao governo-geral. Isto ocasionou na anulação de todos os atos e 

provisões concedidas e “no prejuízo não só dos vassalos de Sua Majestade custando-

                                                           

1701). Fundo Documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. fl. 4-8; LEMOS, 
Vicente de. Capitães-mores e governadores do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Typografia do 
Jornal do Commercio, 1912. v. 1.p. 85-89. 
1183 COSENTINO, Francisco Carlos. Governadores Gerais do Estado do Brasil (Séculos XVI-XVII): 
ofício, regimento, governação e trajetórias. São Paulo: Annablume: Belo Horizonte: Fapemig, 2009. p. 
203-210.  
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lhes as provisões e despesas de suas repetições, mas da Fazenda Real na perda das 

meias anatas que deixavam de pagar das provisões ao tesoureiro”.1184 

É possível perceber que o governador-geral não estava somente preocupado 

com a questão dos provimentos irregulares feita pelos capitães-mores, mas também 

com a diminuição da arrecadação da Fazenda Real do pagamento das meias anatas.  

Para acabar com esta situação, Câmara Coutinho invocou a jurisdição que possuía 

como regedor da Relação e tornou nulo todas os ofícios de justiças e fazenda que 

haviam sido concedidos sem a confirmação dentro do prazo de um ano ao governo-

geral, com exceção das provisões concedidas pelos governadores de Pernambuco e 

do Rio de Janeiro, e ordenou aos ouvidores da Paraíba e de São Vicente que 

suspendessem os oficiais do direito de exercerem os ofícios que haviam sido declarados 

nulos.1185  

O governador-geral tomava, desta forma, uma medida para resolver um grande 

problema. A concessão de provisões de ofícios sem a confirmação no governo-geral 

causava não somente a diminuição na rendas reais, mas a possibilidade de diversas 

pessoas servirem o mesmo ofício. Uma solução encontrada por Câmara Coutinho foi a 

de tornar nulo todos os ofícios providos com o intuito de acabar com parte do problema. 

A resolução final viria somente com uma medida mais enérgica. Por isso o governador-

geral obrigou que todas as patentes militares de guerra e ofícios de justiça e fazenda 

                                                           
1184 Traslado do regimento do governador-geral Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho de 3 de 
janeiro de 1691. Livro 3 dos registros de cartas e provisões do senado da câmara do Natal (1691-
1701). Fundo Documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. fl. 5. 
1185 Traslado do regimento do governador-geral Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho de 3 de 
janeiro de 1691. Livro 3 dos registros de cartas e provisões do senado da câmara do Natal (1691-
1701). Fundo Documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. fl. 5. 
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concedidas pelos capitães-mores das capitanias deveriam ser confirmados e registados 

no governo-geral, para que houvesse o controle das pessoas que recebiam os ditos 

ofícios ou postos militares. Além disto, o governador-geral reiterou a proibição da 

concessão de sesmarias feitas pelos capitães-mores, alegando que estes não 

possuíam jurisdição ou concessão real para darem terras de sesmarias.1186 Importante 

observar que a proibição da concessão das sesmarias por parte do capitão-mor veio 

em um momento crucial de transformação na legislação sesmarial. Durante a década 

de 1690, o rei D. Pedro II emitiu uma série de leis com o intuito de aumentar o controle 

e a fiscalização da Coroa sobre as sesmarias, como a criação do pagamento do foro 

(um imposto sobre a terra) nas Capitanias do Norte, ou proibição da concessão de 

sesmarias superiores a três léguas de comprimento. Desta forma, a proibição dos 

capitães-mores em concederem terras e a concentração desta jurisdição no 

governador-geral pode ser avaliada como uma ação em consonância com as diretrizes 

régias do período.1187  

O regimento de Câmara Coutinho, desta forma, reafirmou importantes diretrizes 

presentes no regimento do conde de Óbidos, como a proibição dos capitães-mores de 

concederem sesmarias ou a importância da solicitação do pedido de confirmação dos 

ofícios providos interinamente ao governador-geral. Porém, novidades importantes 

foram acrescentadas no regimento, aumentando a jurisdição dos capitães-mores. O 

                                                           
1186 Traslado do regimento do governador-geral Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho de 3 de 
janeiro de 1691. Livro 3 dos registros de cartas e provisões do senado da câmara do Natal (1691-
1701). Fundo Documental do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. fl. 7. 
1187 ALVEAL, Carmen. Transformações na legislação sesmarial, processos de demarcação e manutenção 
de privilégios nas terras das Capitanias do Norte do Estado do Brasil. Estudos Historicos (Rio de 
Janeiro), v. 28, p. 247-263, 2015. 
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governador-geral havia mencionado em um dos capítulos que as cartas patentes de 

guerra, isto é os ofícios militares, deveriam ser confirmados e registrados no governo-

geral. A inclusão desta condição de confirmação das patentes militares no regimento 

significou um grande aumento na jurisdição dos capitães-mores, já que em primeiro 

lugar eles não tinham autoridade para concederem nenhum posto militar.1188 Pode-se 

inferir que a inclusão das patentes militares na jurisdição dos capitães-mores pode ter 

significado uma concessão por parte dos governadores-gerais, como solução para 

resolver o problema do não cumprimento do regimento, ou o reconhecimento prático da 

governação dos capitães-mores, já que estes de fato concediam as patentes militares 

baseados em outros ordenamentos, nos costumes ou na necessidade imediata de 

haverem militares providos nas capitanias.  

Desta forma, o regimento tinha a intenção de reorganizar a jurisdição os 

capitães-mores, corrigindo as práticas consideradas desastrosas para a administração 

e reconhecer mudanças necessárias frente ao cotidiano administrativo. A jurisdição dos 

capitães-mores, porém, não permaneceu por muito tempo inalterada. Uma mudança 

estrutural importante trouxe uma série de pressões sobre a autoridade que os capitães-

mores do Rio Grande poderiam exercer sobre a capitania.  

 

As jurisdições dos capitães-mores em uma capitania anexa: as pretensões dos 

governadores de Pernambuco 

 

                                                           
1188 Regimento do Conde Vice-rei com que veio o Capitão-mor Valentim Tavares Cabral, a entrar no 
governo desta Capitania. In: LEMOS, Vicente de. Capitães-mores e governadores do Rio Grande do 
Norte. Rio de Janeiro: Typografia do Jornal do Commercio, 1912. v. 1.p. 87.  
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O século XVIII trouxe mudanças importantes para a capitania do Rio Grande. 

A maior e principal mudança foi a mudança de jurisdição do governo da capitania. Por 

meio de carta régia de 11 de janeiro de 1701, a Coroa mudou a jurisdição da capitania 

do Rio Grande da esfera do governo-geral da Bahia para o governo de Pernambuco.1189 

A anexação da capitania trouxe efeitos imediatos para a administração interna, pois 

sujeitou algumas instituições da capitania diretamente aos governadores da capitania 

de Pernambuco, incluso os capitães-mores do Rio Grande e a câmara da cidade do 

Natal.1190  

A anexação da capitania foi recebida de uma forma muito abrupta, tanto para 

as autoridades da capitania, como os capitães-mores e os oficiais da câmara do Natal, 

como para o próprio governador-geral e o governador de Pernambuco. A mudança de 

jurisdição também provocou uma forte oposição dos oficiais da câmara de Natal a se 

                                                           
1189 Cartas Régias sobre a capitania do Rio Grande do Norte de 1671 a 1722 (I a XLIX). Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Volumes XI-XII-XIII. 1913-195. pp.137-
138.   
1190 A anexação da capitania do Rio Grande a Pernambuco já foi discutida anteriormente em outros 
trabalhos que refletiram sobre o crescente processo de dependência da capitania do Rio Grande para 
com a capitania de Pernambuco, na segunda metade do século XVII, provocado por interesses de grupos 
de dentro e de fora da capitania que culminaram com a ordem régia de 11 de janeiro de 1701. Além 
disto, os trabalhos também refletiram sobre o impacto da anexação da capitania na administração e as 
disputas entre diversas autoridades coloniais relativas a jurisdição do Rio Grande após a anexação. Para 
ver mais: ALVEAL, C. M. O. Os desafios da governança e as relações de poder na Capitania do Rio 
Grande na segunda metade do século XVII. In: Helder Alexandre Medeiros de Macedo; Rosenilson da 
Silva Santos. (Org.). Capitania do Rio Grande: história e colonização na América Portuguesa. 1ed.João 
Pessoa; Natal: Ideia; EDUFRN, 2013, v. 1, p. 27-44; BARBOSA, L. B. S. Entre a distância e a fidelidade: 
Relações entre os capitães-mores do Rio Grande e os governadores de Pernambuco. (segunda metade 
do século XVII). Historien (Petrolina), v. s/v, p. 111-132, 2014; SILVA, Tyego Franklim da. A ribeira 
da discórdia: terras, homens e relações de poder na territorialização do Assú colonial (1680-1720). 
2015. 175 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do rio Grande do Norte, Natal- 
RN. p. 119-133. 
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submeterem sob a autoridade do governador de Pernambuco. Em representação datada 

de 5 de junho de 1701, os oficiais da câmara do Natal expuseram a Coroa a 

inconveniência da mudança da jurisdição da capitania e solicitaram a reversão da 

anexação da capitania de Pernambuco, permanecendo o Rio Grande ligado a Bahia. 

Uma carta régia endereçada ao governador de Pernambuco, D. Fernando Martins 

Mascarenhas de Lencastre (1699-1703), datada de 28 de janeiro de 1702, e portanto 

um ano após a anexação da capitania, relatava a permanência da “repugnância” dos 

oficiais da câmara do Natal sobre a mudança de jurisdição do Rio Grande e as suas 

resistências em se submeterem a jurisdição de Recife. A anexação da capitania também 

trouxe confrontos diretos entre os governadores-gerais, notadamente D. Rodrigo da 

Costa (1702-1705), e o governador de Pernambuco, D. Fernando Martins 

Mascarenhas de Lencastre e Francisco Castro de Morais (1703-1707), sobre a 

jurisdição que possuíam sobre a capitania do Rio Grande. 1191  

A anexação do Rio Grande também impactou a autoridade e a jurisdição que 

os capitães-mores possuíam sobre a capitania. Se a jurisdição deles já havia sido 

anteriormente definida por dois regimentos emitidos pelo governo-geral, os regimentos 

de 1663 e de 1690, a anexação da capitania trouxe mudanças relacionadas sobre estas 

jurisdições, no momento em que a autoridade do capitão-mor passou a ser contestada 

pelos governadores de Pernambuco. Esta situação levou novamente a uma 

reorganização da jurisdição do capitão-mor do Rio Grande, logo após a mudança de 

jurisdição da capitania.  

                                                           
1191 SILVA, Tyego Franklim da. A ribeira da discórdia: terras, homens e relações de poder na 
territorialização do Assú colonial (1680-1720). 2015. 175 f. Dissertação (Mestrado em História) - 
Universidade Federal do rio Grande do Norte, Natal- RN. p. 123-133.  
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A intervenção sucessiva da Coroa nos primeiros anos da subordinação a 

Pernambuco permite elucidar um pouco esta reorganização. Em carta régia de 3 de 

maio de 1703 dirigida aos oficiais da câmara do Natal, o rei reconhece os 

inconvenientes causados pelas pretensões do governador D. Fernando Martins 

Mascarenhas de Lencastre. Segundo a carta, os oficiais da câmara do Natal haviam se 

queixado a Coroa, por meio de uma representação em 29 de agosto de 1702, sobre 

as pretensões do governador de conceder todos os provimentos do tempo de três 

meses, retirando a jurisdição do capitão-mor. Os oficiais haviam alegado que estes 

provimentos pertenciam a jurisdição do capitão-mor e causavam um grande 

inconveniente para a administração da capitania e por isto solicitavam ao rei que 

mantivesse a jurisdição do capitão-mor intacta.1192 De fato, os capitães-mores 

gozavam da jurisdição de concederem os provimentos interinos de ofícios de justiça e 

fazenda, além da concessão de patentes militares, que lhes havia sido assegurado pelo 

regimento de 1690. A tentativa de mudança de D. Fernando Martins Mascarenhas 

poderia significar que o governador tentava diminuir a jurisdição do capitão-mor e 

aumentar a do seu ofício, ao concentrar todos os provimentos na pessoa do governador 

de Pernambuco. Semelhante atitude foi tomada com o ofício de vice-rei com a 

publicação do regimento do conde de Óbidos, em 1663. De toda forma, a mudança da 

                                                           
1192 CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre cartas dos capitães-mores do Rio 
Grande do Norte, Salvador Álvares da Silva e Domingos Amado, acerca das razões que tinham para 
passar patentes de alguns postos militares e dar provimento de ofícios de justiça e fazenda e cartas de 
sesmaria; e da queixa contra o capitão dos índios da Aldeia de Guajiru e o missionário da Companhia 
de Jesus, padre Pedro Taborda, que não mandaram os índios que pediram para levar cartas ao Ceará. 
AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 81. 
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jurisdição do capitão-mor foi recusada por D. Pedro II, que manteve a autoridade do 

capitão-mor nos provimentos.1193 

Outra carta régia exemplifica a continuidade da reorganização jurisdicional. Em 

5 de junho de 1703, o rei D. Pedro II informou ao governador de Pernambuco, Francisco 

Castro de Morais, sobre uma carta enviada pelo seu antecessor, Mascarenhas de 

Lencastre, em 20 de setembro de 1702 relatando a necessidade dos governadores de 

possuírem jurisdição sobre as pessoas que eram providas em ofícios e postos militares 

no Rio Grande, devido a conveniência e a jurisdição que possuíam para este propósito. 

O rei concordou com a argumentação e determinou que os capitães-mores possuíam 

a jurisdição para proverem com a condição de que os providos deveriam solicitar a 

confirmação aos governadores de Pernambuco, na forma do regimento.1194  

A Coroa novamente interviu na questão da jurisdição dos provimentos e 

reiterou a jurisdição dos capitães-mores de acordo com o regimento de 1690: os 

capitães-mores podiam prover interinamente os postos militares e os ofícios de justiça 

e fazenda. A concessão feita pelo rei aos governadores de Pernambuco estava na 

jurisdição que lhes era concedida para confirmarem os provimentos feitos pelos 

capitães-mores, podendo ser recusados ou não. A jurisdição dos capitães-mores foi 

desta forma adaptada para a nova situação da anexação. Os provimentos passam a 

serem confirmados em Pernambuco e não mais na Bahia. É possível perceber que os 

governadores de Pernambuco tentaram, desta forma, ampliar as suas jurisdições sobre 

a capitania do Rio Grande, propondo inclusive diminuir as dos capitães-mores. O ápice 

                                                           
1193 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 81. 
1194 Cartas Régias sobre a capitania do Rio Grande do Norte de 1671 a 1722 (I a XLIX). Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Volumes XI-XII-XIII. 1913-195. pp.152.   
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destas pretensões foi evidenciado durante o conflito ocorrido com o governador Félix 

José Machado de Mendonça Eça Castro e Vasconcelos (1711-1715).  

A querela iniciou-se em 5 de maio de 1712.  Nesta data, o governador de 

Pernambuco, Félix José Machado de Mendonça Eça Castro e Vasconcelos, escreveu 

uma carta ao rei reclamando das concessões de sesmaria e provimentos de ofícios 

realizadas pelos capitães-mores do Rio Grande. As alegações feitas pelo governador 

de Pernambuco eram a de que as concessões e provimentos acarretavam em dano a 

Fazenda Real, pois as provisões e cartas eram registradas sem o pagamento das meias 

anatas e dos novos direitos, cujo escrivão dos novos direitos, oficial que registrava o 

pagamento destes tributos, somente existia em Pernambuco, e o pagamento do foro, 

no caso das cartas de sesmaria.1195 Um pouco mais de um mês depois, em 23 de julho 

de 1712, uma ordem régia foi emitida pela Coroa como resposta à carta de 5 de maio 

enviada pelo governador. Na carta, o rei D. João V concordou com a argumentação 

exposta por Félix José Machado sobre o provimento de postos militares e ofícios e a 

concessão de sesmarias realizadas pelos capitães-mores do Rio Grande, ordenando 

que os capitães-mores se abstivessem de realizar qualquer concessão ou 

provimento.1196 Segundo Carmen Alveal, uma das principais razões deste conflito 

estava na disputa acerca de quais autoridades detinham a jurisdição de conceder 

sesmarias, já que as concessões das cartas acarretavam em emolumentos para as 

                                                           
1195 CARTA (1ª via) do [governador da capitania de Pernambuco], Félix José Machado [de Mendonça 
Eça Castro e Vasconcelos], ao rei [D. João V], sobre a ordem para se fazer registrar nos livros que se 
referem às capitanias do Rio Grande e Ceará, de que os capitães-mores não possuem jurisdição para 
passarem provisões de ofícios e de alguns postos e datas de terras de sesmarias. AHU-PE, Papéis 
Avulsos, Cx. 25, D. 2304. 
1196 AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx. 25, D. 2304. 
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autoridades responsáveis. Outra razão era o interesse da Coroa em garantir o 

pagamento dos impostos relacionado ao registro dos documentos, o imposto do foro 

para as sesmarias e o pagamento dos novos direitos e das meias anatas para as cartas 

e provisões.1197   

Em 4 de fevereiro de 1713, todavia, a Coroa reconsiderou a questão dos 

provimentos. Para avaliar a situação com mais cuidado, contudo, a Coroa solicitou ao 

capitão-mor do Rio Grande os argumentos que justificavam as concessões e os 

provimentos feitos por seus antecessores.1198 Em 3 de agosto de 1713, seis meses 

após a ordem régia o capitão-mor Salvador Álvares da Silva (1711-1715) respondeu 

ao rei. Salvador Álvares alegou ao rei que o provimento dos ofícios e a concessão de 

sesmarias feitas por ele e seus antecessores era uma prática antiga, que datava há 

mais de 50 anos, originado de ordens que vieram dos governadores-gerais. Com 

relação aos postos militares, Salvador Álvares alegou que nestas patentes não alterou 

coisa alguma e nem criou nenhum novo posto. E todas as patentes possuíam a 

condição de confirmação dentro de seis meses pelo governador de Pernambuco, bem 

como os ofícios de justiça e fazenda em que o prazo de confirmação era de três meses. 

Segundo o capitão-mor, todos os provimentos estavam em conformidade com a ordem 

régia de 3 de maio de 1703, em que o rei D. Pedro II consentiu o mesmo grau de 

subordinação do Rio Grande da Bahia para Pernambuco, incluso a jurisdição do 

capitão-mor sobre os provimentos, com condição de posterior confirmação, em 

                                                           
1197 ALVEAL, Carmen Margarida Oliveira. Converting Land into Property in the Portuguese Atlantic 
World, 16th-18th Century. 2005. 387 f. Tese (Doutorado em História) – John Hopkins University, 
Baltimore. p. 151-185. 
1198 AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx. 25, D. 2304 
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detrimento das intenções do governador D. Fernando Martins Mascarenhas de 

Lencastre.1199  

As justificativas do capitão-mor encontravam base jurídica. Salvador Álvares 

utilizou dois argumentos principais para justificar a jurisdição do seu ofício. O primeiro 

foi o argumento do costume. Segundo o capitão-mor, o provimento de oficiais e a 

concessão de terras constituíam-se em uma prática antiga de mais de 50 anos, que 

tinha fundamento em ordens vindas do governo-geral da Bahia. Deste modo, todos os 

antecessores de Salvador Álvares tinham desfrutado desta prática que estava associado 

ao seu cargo, garantindo assim ares de uma tradição. Segundo António Manuel 

Hespanha, durante o Antigo Regime português, diversos ordenamentos jurídicos 

coexistiam entre si (tais como o direito costumeiro, o direito canônico e o direito do 

reino). Estes diversos ordenamentos possuíam, em muitos casos, valores de leis, sendo 

capazes de derrogar ordens e decretos reais.1200 O capitão-mor queria dar um discurso 

de legitimidade as concessões feitas por seus antecessores ao descrevê-las como uma 

prática antiga. Seguindo o raciocínio do capitão-mor, os provimentos seriam 

considerados legítimos, pois tinham estatuto de tradição, que era validado pelo direito 

costumeiro.  

O segundo argumento de Salvador Álvares repousava também em 

fundamentação jurídica. Segundo o capitão-mor, todas as concessões e provimentos 

feitos eram legais, pois estavam em conformidade com a ordem régia de 3 de maio de 

                                                           
1199 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 81. 
1200 HESPANHA, António Manuel. Porque é que existe e em que consiste um direito colonial brasileiro. 
In: PAIVA, Eduardo França. (Org.). Brasil-Portugal: sociedade, culturas e forma de governar no mundo 
português (séculos XVI-XVIII). São Paulo: Annblume, 2006. p. 21-41. 
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1703 que reafirmava a jurisdição dos capitães-mores sobre o provimento dos ofícios. 

Deste modo, Salvador Álvares não somente demonstrava que a concessão e 

provimentos haviam sido legalizados recentemente pela Coroa em favor dos capitães-

mores, ao conservarem a sua jurisdição, mas também revelava que o mesmo intento 

realizado pelos governadores de Pernambuco, agora na figura de Félix José Machado, 

voltava a ocorrer, e que a Coroa deveria dar novamente apoio ao capitão-mor.  

A Coroa não forneceu nenhuma resposta, contudo, e os capitães-mores 

continuaram proibidos de doarem sesmarias e proverem oficiais. Esta situação perdurou 

até a posse do novo capitão-mor, Domingos Amado (1715-1718), no ano de 1715. O 

novo capitão-mor realizou uma nova petição à Coroa, reiterando os argumentos do seu 

antecessor no cargo e acrescentou outros. Segundo Domingos Amado, assim que 

tomou posse do governo da capitania, os moradores reclamaram da falta de oficiais, 

tanto da fazenda como da justiça, pois ninguém tinha interesse nos cargos. Este 

problema era ocasionado pela falta de jurisdição do capitão-mor, que não podendo 

prover o cargo, somente poderia indicar pessoas ao governador de Pernambuco. De 

acordo com o capitão-mor, devido à distância de 70 léguas para Pernambuco, onde 

ocorriam os provimentos, e de 200 léguas para a Bahia, onde as provisões eram 

confirmadas, nenhuma pessoa demonstrava interesse nos cargos devido aos custos 

financeiros de deslocamento e nem solicitavam datas de sesmarias, por mais que o 

interior da capitania estivesse cheio de terras devolutas.1201  

Domingos Amadou reiterou os argumentos de Salvador Álvares com o intuito 

de sensibilizar a Coroa. Alegou que uma das razões para as concessões de sesmarias 

                                                           
1201 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 81. 
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e o provimento dos oficiais estava na antiquíssima posse do benefício dos capitães-

mores, desde a criação do cargo para a capitania e posteriormente confirmado pelo 

governador-geral Francisco Barreto de Meneses (1657-1663) em carta de 16 de maio 

de 1660. Esta prática também havia sido reconhecido pelas cartas régias de 9 e 26 de 

maio de 1703 que sancionava a jurisdição dos capitães-mores sobre a concessão das 

datas de sesmarias. Domingos Amado ainda relatou que os únicos provimentos feitos 

por seus antecessores eram realizados com a condição de posterior confirmação do 

governador de Pernambuco no tempo de três meses.1202  

A decisão acerca da questão foi levada ao Conselho Ultramarino em reunião 

ocorrida em 23 de novembro de 1715. Os conselheiros ultramarinos argumentaram que 

devido à distância que existia entre a capitania do Rio Grande e a capitania de 

Pernambuco, muitos vassalos não se mostrariam animados em servir ao rei devido 

dificuldade de se ter acesso aos provimentos e ao grande custo financeiro. Os 

conselheiros também alegaram que devido à prática na qual os capitães-mores 

procediam sobre os provimentos e as concessões de terras, e considerando que o rei 

deveria manter e conservar a autoridade e jurisdição do capitão-mor, igual aos de seus 

predecessores. D. João V acatou o parecer do Conselho Ultramarino. Em carta régia 

de 22 de dezembro de 1715, endereçada ao capitão-mor do Rio Grande, o rei 

confirmou o parecer do Conselho e concedeu ao capitão-mor plena jurisdição sobre as 

datas de terra de sesmaria e sobre os provimentos dos ofícios da fazenda, da justiça e 

                                                           
1202 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 81. 
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de guerra, concedendo-lhe o direito de passar provisões por tempo de um ano, para 

conservar o estilo e prática em que seus antecessores possuíam.1203  

A Coroa deste modo confirmava os argumentos dos capitães-mores, Salvador 

Álvares da Silva e Domingos Amado, que estavam fundamentados no direito. O 

argumento do direito, contudo, não foi o único que sensibilizou o rei. O fato de os 

vassalos do Rio Grande terem de se deslocar mais de 70 léguas causava um grande 

prejuízo, não somente financeiro, mas também sobre a moral dos moradores da 

capitania. O Bem Comum e a Boa Ordem, os ideais de bem-estar e de prosperidade 

geral dos moradores da capitania, eram ideais a serem seguidos por todas as 

autoridades régias.1204 Estes ideais, porém, estavam seriamente ameaçados devidos 

justamente a este conflito administrativo. Não somente os moradores não tinham acesso 

fácil às terras devolutas e aos ofícios administrativos e militares menores, como o 

serviço real poderia ser paralisado devido a falta de oficiais e o povoamento de capitania 

abandonado, sem pessoas que se dispusessem a solicitar e cultivar terras. Deste modo, 

o bem-estar dos moradores capitania foi também uma razão decisiva para o 

posicionamento favorável da Coroa.  

 

Considerações finais 

O regimento do governador-geral Câmara Coutinho significou uma tentativa de 

reorganização da jurisdição do capitão-mor do Rio Grande perante as práticas 

                                                           
1203 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 81. 
1204 RUSSELL-WOOD, A.J.R. A base moral e ética do governo local no Atlântico luso-brasileiro durante 
o Antigo Regime. In: VENÂNCIO, Renato Pinto (Org.); GONÇALVES, A. L. (Org.); CHAVES, C. M. G. 
(Org.). Administrando Impérios: Portugal e Brasil nos séculos XVIII e XIX. 1. ed. Belo Horizonte: Fino 
Traço/FAPEMIG, 2012. v. 1. p. 13-44. 
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administrativas cotidianas da capitania.  O regimento foi uma tentativa do governo-geral 

de enquadrar a jurisdição do capitão-mor que extrapolava o seu ofício. Da mesma 

forma, os diversos conflitos de jurisdição ocorridos entre os capitães-mores e os 

governadores de Pernambuco após a anexação da capitania foram exemplos das 

disputas destas autoridades pela definição e delimitação da jurisdição do ofício de 

capitão-mor. Estas disputas, no fim, estavam sujeitas ao arbítrio da Coroa, que ora 

concedia e ora retirava a jurisdição dos capitães-mores, definindo de fato a jurisdição 

das autoridades das governanças locais no Ultramar.  
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AQUELES QUE ALMEJAM GOVERNAR: OS CANDIDATOS AO POSTO DE 
CAPITÃO-MOR DO RIO GRANDE E CEARÁ (1666 – 1759) 

 

Leonardo Paiva de Oliveira1205 
Mestrando em História – UFRN 

E-mail:leonardopaivalpo@gmail.com 
 

Introdução 

O Império ultramarino português teve como um grande desafio o gerenciamento 

de suas várias conquistas do além-mar. Para esses lugares eram enviados diversos 

representantes régios que tinham como responsabilidades manter a ordem do 

funcionamento político, militar, econômico, religioso etc. Dentre esses diversos 

representantes, destaca-se os governadores que eram enviados para as conquistas 

ultramarinas com a incumbência de governá-las. Cada conquista possuía um contexto 

e um valor, dentro de uma hierarquia espacial, distintos. Desta forma, as pessoas que 

seriam escolhidas para governar deviam seguir um critério que correspondesse às 

demandas dos lugares os quais estavam sendo designadas.  

Uma espacialidade de maior importância, exigiria, naturalmente, pessoas de 

maior qualidade social, assim como uma conquista que estivesse envolvida por muitos 

conflitos, demandaria uma experiência militar significativa e vasta1206. No entanto, não 

                                                           
1205 É integrante do Laboratório de Experimentação em História Social da UFRN, bolsista CAPES e 
orientado pelo professor Francisco Carlos Cosentino. 
1206 Diversos estudos analisando as qualidades espaciais a partir das qualidades sociais dos 
governadores já foram realizados, destacando principalmente os trabalhos de Mafalda Soares da Cunha 
(2005) e Nuno Gonçalo Monteiro (2005). 
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se pode afirmar que existiam critérios universais que sempre eram utilizados e aceitos 

no processo de escolha de um governador. As nomeações precisam ser 

contextualizadas espacialmente e temporalmente, assim como também é necessário 

problematizar os sujeitos envolvidos nesse processo, desde os que pretendiam assumir 

um posto de governo, até os que decidiam ou aconselhavam a nomeação. Pensando 

o caso da América portuguesa, pela discussão historiográfica é sabido que o seu 

território era dividido entre capitanias principais e capitanias subordinadas. Essa 

distinção espacial implica em hierarquias que terminavam refletindo no perfil daqueles 

que governavam essas capitanias1207. Governadores de Pernambuco ou do Rio de 

Janeiro seriam pessoas de qualidade social e com experiências de comando militar 

superiores aos governadores do Rio Grande ou do Ceará, por exemplo. Essa hierarquia 

se evidenciava também pela própria designação dos postos de governo, enquanto 

naquelas os governadores eram capitães-generais e eram denominados de fato 

governadores, nestas eles são designados simplesmente como capitães-mores. Mas, 

e com relação às capitanias consideradas subordinadas, existia alguma diferença 

significativa entre elas? Nesse sentido, o estudo das nomeações de governadores para 

as conquistas ultramarinas, principalmente por meio das consultas do Conselho 

Ultramarino, é uma maneira de procurar entender não apenas o sistema de escolha e 

de distribuição de pessoas pelo Império, mas também uma forma de entender como a 

                                                           
1207 CUNHA, Mafalda Soares da. Governo e governantes do Império português do Atlântico. In: BICALHO; 
FERLINI. Modos de governar: ideias e práticas políticas no Império português. São Paulo: Alameda, 
2005. 
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Coroa e suas instituições concelhias, enxergavam suas conquistas em termos de 

importância e suas demandas em termos de necessidades governativas. 

O Rio Grande e o Ceará na América portuguesa 

As capitanias do Rio Grande e do Ceará estavam inseridas em um complexo 

jogo de hierarquias e jurisdições que foram se alterando ao longo dos séculos XVII e 

XVIII. Em termos de governo existia na América portuguesa o governador geral, 

posteriormente vice-rei, os governadores e os capitães-mores. Na teoria, todos os 

governadores deviam obediência ao governador geral/ vice-rei, como é apontado nas 

próprias cartas patentes destes1208. Na prática, no entanto, eram comuns os conflitos 

de jurisdição que envolviam as delimitações de poderes entre os governos, seja entre 

os governadores gerais e governadores das capitanias tidas como principais1209, ou 

entre os capitães-mores e os governadores das principais1210.  Para o caso do Rio 

Grande e do Ceará é interessante perceber que ambas foram anexas à Pernambuco, 

mas existiam outros conjuntos de jurisdições entre essas capitanias que não se 

submetiam à aquela. Como por exemplo a questão fazendária, em que o Rio Grande 

possuía sua própria fazenda e que esta englobava a capitania do Ceará. Somente em 

1723 que o Ceará passou a ter sua própria fazenda. Na questão judiciária tanto o Rio 

                                                           
1208COSENTINO, Francisco Carlos Cardoso. Hierarquia política e poder no Estado do Brasil: o governo-
geral e as capitanias, 1654-1681. Topoi. Revista de História, Rio de Janeiro, v. 16, n. 31, p. 515-543, 
jul./dez. 2015..  
1209 Para esse caso ver: ACIOLI, Vera Lúcia Costa. Jurisdição e conflitos: Aspectos da administração 
colonial, Pernambuco – Século XVII. Recife: EDUFPE, 1997. 
1210 Para esse caso ver: FONSECA, M. A. V. . Atritos e conflitos: provimentos de ofícios e sesmarias na 
capitania do Rio Grande (1712-1715). In: V Encontro Internacional de História Colonial, 2014, 
Maceió. 5º Encontro Internacional de História Colonial: Cultura, Escravidão e Poder na Expansão 
Ultamarina (século XVI a XXI), 2014. 
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Grande, quanto o Ceará, eram englobados a ouvidoria da Paraíba. Em 1723, assim 

como na questão fazendária, o Ceará passou a ter sua ouvidoria1211. Por meio dessas 

jurisdições institucionais, é possível problematizar sobre as hierarquias espaciais na 

América portuguesa. Pode-se afirmar que o Rio Grande não estava subordinado à 

Paraíba judicialmente, pois a ouvidoria era tanto desta como daquela, no entanto, o fato 

da sede da ouvidoria se localizar na Paraíba não pode ser considerado como um 

simples acaso geográfico, mas sim como um indicativo simbólico de importância 

daquela capitania. 

O processo de seleção dos governadores, na maioria dos lugares era realizado 

pelo Conselho Ultramarino, as nomeações do Rio Grande e Ceará não fugiam a essa 

regra, mas para o caso de governos mais importantes, como os governadores gerais, 

essa seleção era feita pelo Conselho de Estado. Um fator que merece ser destacado é 

que a partir da década de 1720 cada vez menos nomeações passavam pelo Conselho 

Ultramarino1212. Nuno Monteiro aponta esse fenômeno como um reflexo da importância 

das capitanias, afirmando ser claro que quanto mais importante fosse a capitania para 

a Coroa, mais cedo os concursos de seleção deixaram de ocorrer. O autor destaca que 

em Minas Gerais a última consulta foi realizada em 1724, em são Paulo em 1730, no 

Rio de Janeiro em 1739, em Angola em 1743, no Grão-Pará em 1745, em Pernambuco 

em 1751. Em outras capitanias tidas como menos importantes, como o Rio Grande do 

                                                           
1211 MENEZES, Mozart Vergetti de. Jurisdição e poder nas Capitanias do Norte (1654-1755). 
Saeculum – Revista de História. [14]; João Pessoa, jan./jun. 2006. 
1212 Essa característica é tida como uma nova concepção política por parte de D. João V que cada vez 
menos passou a utilizar órgão consultivos. Tal tendência viria a agravar-se no período pombalino com a 
criação da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos (MONTEIRO, 2005, 
p. 102). 
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Norte, a última consulta foi de 17601213 e nas do Ceará e Paraíba em 17611214.  Por 

meio desses dados e da afirmação de Nuno Monteiro, já se pode pensar essas três 

últimas capitanias como em condições semelhantes em termos de importância para a 

Coroa, tendo em vista que as datas de suas últimas consultas foram semelhantes. 

A consulta referente à nomeação de pessoas para o governo era dividida em 

duas etapas. Primeiramente abria-se um prazo que variava entre 15 a 20 dias para os 

interessados entregarem suas folhas de serviço ao Conselho Ultramarino para que este 

pudesse avaliá-los. Após descrever o serviço de cada um dos opositores, os 

conselheiros davam o seu parecer indicando qual seria o melhor opositor para ser 

nomeado. Algumas vezes existia consenso entre os conselheiros e estes concordavam 

qual seria o primeiro colocado. Outras vezes, cada conselheiro dava o seu parecer. 

Infelizmente na maioria dos casos, esses pareceres se resumiam às posições de cada 

opositor, mas em algumas situações os conselheiros justificam o porquê de suas 

escolhas. Por fim, essa consulta era remetida ao rei para que esse decidisse quem 

seria nomeado, como será visto mais abaixo, muitas vezes a posição do rei diferia da 

posição do Conselho. Dessa forma, é possível conhecer quem eram as pessoas que 

pretendiam governar, o que elas fizeram, quais argumentos utilizaram para convencer 

o Conselho e o rei para que fossem escolhidas e qual era o posicionamento dos 

conselheiros frente a essas pessoas. 

Aqueles que pretendiam o governo 

                                                           
1213 Na verdade, ainda existe uma outra consulta referente ao ano de 1781, no entanto, entre 1760 e 
1781 não existem outras consultas. 
1214 MONTEIRO, Nuno. Op. cit, p. 100. 
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No que diz respeito às qualidades sociais dos opositores ao posto de capitão-

mor do Rio Grande e do Ceará, foi possível notar o pequeno número de títulos 

honoríficos, tais como fidalgos ou cavaleiro da Ordem de Cristo. Isso provavelmente é 

um reflexo da atração dessas espacialidades para as pessoas que detinham esses 

status sociais de destaque. Sobre esse aspecto, Thiago Krause observou que dentre 

os homens que ele estudou que chegaram a pedir o governo de uma capitania como 

recompensa por seus serviços, quanto mais proeminente era socialmente, maior era a 

importância da capitania pedida, existindo casos de pedidos para o Rio de Janeiro e 

para Pernambuco1215. Foram apenas oito fidalgos para o Rio Grande e dois para o 

Ceará. Enquanto cavaleiros da Ordem de Cristo esse número foi ainda menor, sendo 

três para o Rio Grande e apenas um para o Ceará. Esses números são pouco 

significativos, destacando-se que foram 82 opositores para o Rio Grande e 71 para o 

Ceará. Percebe-se ainda um fato curioso que foi a presença de um Dom. Segundo 

Rafael Bluteau, Dom seria um título honorífico dado aos reis, homens ricos e cavaleiros 

que prestaram grandes serviços aos reis. No entanto, ele aponta que esse termo 

também muitas vezes era utilizado de forma inapropriada a pessoas que o não 

mereciam, o que terminava por vulgariza-lo1216. O detentor desse título, Dom Francisco 

Ximenes de Aragão1217 era um militar experiente e que participou no Reino de conflitos 

                                                           
1215 KRAUSE, Thiago Nascimento. Em busca da honra: a remuneração dos serviços da guerra 
holandesa e os hábitos das Ordens Militares (Bahia e Pernambuco, 1641 1683). São Paulo: Annablume, 
2012 p. 122-123. 
1216 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico ... Coimbra: 
Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1712 - 1728., v. 3, p. 283. 
1217 AHU-CE, Papéis Avulsos, Cx.3, D. 196. 
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provenientes da Guerra de Sucessão Espanhola, no entanto, é pouco provável de que 

ele tenha obtido tal título simplesmente por ter participado dessa guerra. 

Na comparação entre as duas capitanias, a do Rio Grande possuiu um maior 

número de opositores com algum título honorífico do que a do Ceará, 11 contra cinco, 

mostrando uma maior qualidade social para a primeira capitania. Mas será que esses 

títulos foram importantes para a obtenção do posto desejado? O que se pôde perceber 

é que para o caso do Ceará, em todas as consultas que algum opositor possuía um 

título honorífico participava, ele era o escolhido, se não pelos conselheiros, o era pelo 

rei. Já no Rio Grande essa situação não se repetiu. Nas sete consultas1218 em que 

pessoas com títulos honoríficos apareceram, em apenas uma delas o opositor detentor 

do título foi escolhido, salientando que nesta consulta os três opositores que 

participaram possuíam algum título. Desta forma, enquanto para o Ceará o fato de 

possuir uma distinção social reconhecida oficialmente era um fator de importância para 

o processo de nomeação, para o Rio Grande isso não foi algo que teve grande 

consideração. Esses dados mostram como que o processo de escolha dos governantes 

não se baseava em um fator exato, tendo em vista que o fator da qualidade social era 

algo importante no processo de nomeação, mas como foi constatado, não era 

determinante. 

Outro fator importante a se destacar sobre esses títulos diz respeito à sua 

distribuição temporal. Nuno Gonçalo Monteiro, ao analisar os governantes do século 

XVII e os do século XVIII, afirma que é possível perceber claramente que houve uma 

                                                           
1218 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx.1, D. 16, 17, 28; Cx.2, D.148; Cx. 4, D. 253; Cx. 6, D.348; Cx. 7, 
D. 426. 
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aristocratização ou elitização dos recrutados, seja nas principais capitanias ou nas 

menores. No caso do Brasil, os descendentes de titulares da primeira nobreza de corte 

ou de fidalguia, passam de 20% dos nomeados no século XVII para 45% no século 

XVIII. E nas principais capitanias passam de 57% para 82%. Em algumas delas essa 

mudança é bem significativa. No Rio de Janeiro, os fidalgos passaram de 50% para 

83%, no Grão-Pará, o aumento foi de 7% para 63% e tem também o caso de São 

Paulo/São Vicente, onde o número foi de 1% para 79%. Nas capitanias menores, esses 

números são menos impactantes, mas ainda assim percebe-se um aumento de 5% 

para 15%. Merecendo destaque a Paraíba, onde o número de fidalgos chegou a 

56%1219. A análise realizada por Monteiro dizia respeito aos governadores que de fato 

foram nomeados, no entanto, os dados aqui analisados demonstram que esse 

fenômeno também é perceptível entre os opositores das capitanias aqui estudadas. 

Vale destacar que aqui, para além do título de fidalguia, também foram considerados 

os de cavaleiros das ordens militares e o de Dom. Para o caso do Rio Grande é possível 

perceber um pequeno aumento, de quatro pessoas com algum título durante a segunda 

metade do século XVII, para sete no século XVIII, enquanto no Ceará não foi identificado 

nenhum opositor com algum título no século XVII, mas no século XVIII apareceram 

cinco deles. Desta forma, nota-se que o aumento da qualidade social dos opositores 

dessas capitanias seguia um padrão que estava sendo adotado nas demais. 

Ainda sobre a experiência desses opositores, destaca-se agora as experiências 

governativas em outros lugares dentro da própria América portuguesa e também fora 

dela. Para os opositores do Rio Grande foram identificadas seis pessoas com 

                                                           
1219 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Op. cit. p. 104. 
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experiências anteriores de capitão-mor. Dentre os lugares em que essas pessoas foram 

capitães-mores, foram eles: Espírito Santo, Gurupá, Itamaracá, Sergipe, Caconda e o 

próprio Rio Grande1220. No caso do Ceará foram identificados um total de 15 indivíduos 

que passaram por esse posto em diversos lugares, sendo eles:  Gurupá, Rio Grande, 

Sergipe, Itamaracá, Espírito Santo, São Luiz, Benguela e no próprio Ceará1221. Tem-

se aqui uma diferença significativa entre as duas capitanias, enquanto no Ceará 21% 

de seus opositores possuíam experiência no governo de uma conquista como capitão-

mor, no Rio Grande esse percentual correspondia a apenas 7,3%. Interessante apontar 

que cinco candidatos do Ceará já tinham sido capitães-mores no Rio Grande1222, no 

entanto, apenas dois deles conseguiram ser nomeados em suas respectivas consultas. 

No que diz respeito ao processo de nomeação como um todo, o que se percebeu é 

que para o Ceará, de 12 consultas1223 em que pessoas com esse tipo de experiência 

foram opositoras, em oito delas, elas obtiveram sucesso, enquanto no Rio Grande, em 

oito consultas1224 em que esse tipo de experiência apareceu, somente em uma delas 

houve nomeação. Pode-se concluir, dessa forma, que além da maior experiência 

governativa dos opositores do Ceará, essa experiência foi considerada como um fator 

mais importante para o processo de nomeação nesta capitania do que na do Rio 

Grande. 

                                                           
1220 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D.16, 17, 28, 37, 58, 77. 
1221 AHU-CE, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 24, 25, 28, 30, 32, 42, 44, 50; Cx. 3, D. 196, D. 212; Cx. 4, 
D. 262; Cx. 6, D. 392. 
1222 AHU-CE, Papéis Avulsos , Cx. 1, D. 30; Cx. 3, D. 196, 212; Cx. 6, D. 392. 
1223 AHU-CE, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 24, 25,28, 30, 32, 42, 44, 50; Cx.3, D. 196; Cx. 4, D. 262; Cx. 
6, D. 392. 
1224 AHU-RN, Papéis Avulsos, D. 1, Cx. 16, 17, 28, 37, 58, 77; Cx. 2, D. 148. 
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Opositores do Rio 
Grande com 
experiência 
governativa 

Opositores do Ceará 
com experiência 

governativa 

Opositores 
nomeados com 

experiência 
governativa no Rio 

Grande 

Opositores 
nomeados com 

experiência 
governativa no 

Ceará 
7,3% 21% 5,8% 42,10% 

 

Como se pode observar na tabela acima, o percentual de capitães-mores no 

Ceará que já possuíam experiência governativa é significativamente superior aos do Rio 

Grande. Analisando os governadores do Grão-Pará e Maranhão, Fabiano Vilaça dos 

Santos demonstra que a experiência governativa era algo que faltava aos governadores 

estudados, destacando inclusive uma carta escrita por Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado direcionada ao secretário de Estado em que aconselhava que o Maranhão 

precisava de um governador que não fosse apenas soldado, mas sim um governador 

que também entendesse sobre a arrecadação da Fazenda Real, que cuidasse do 

comércio e soubesse instruir as pessoas1225, considerando-se aqui, que dentre outras 

formas de se desenvolver esses tipos de conhecimentos, a experiência governativa 

seria uma delas. Pode-se afirmar dessa maneira que para o Ceará, esse tipo de 

recomendação foi levado em consideração, tendo em vista que quase metade de seus 

capitães-mores no período estudado, tiveram experiência de governo. 

                                                           
1225 SANTOS, Fabiano Vilaça dos. O governo das conquistas do Norte: trajetórias administrativas no 
Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751 – 1780). São Paulo: AnnaBlume, 2011, p. 127. 



 

 
1055 

 

A circulação pelo Império 

A circulação de pessoas pelo Império português foi uma característica muito 

presente entre os servidores da Coroa. Muitas dessas pessoas saiam do reino em 

busca de uma oportunidade de ascender na hierarquia social prestando serviços nas 

diversas conquistas portuguesas do além-mar. Sobre essa circulação, Maria de Fática 

Gouvêa afirmou que isso era uma estratégia da Coroa portuguesa para fazer com que 

seus vassalos obtivessem experiências em diversas espacialidades, vivenciando 

diferenças e similitudes desses lugares1226. 

Desta forma, a Coroa portuguesa procurava dotar seus vassalos de uma maior 

experiência espacial para que esses pudessem se tornar servidores mais capacitados 

para enfrentar as situações adversas e díspares que encontrariam nas variadas 

conquistas portuguesas. Ao se observar a circulação dos opositores das capitanias do 

Rio Grande e Ceará é possível perceber que eles passaram por diversos lugares, seja 

na América portuguesa ou fora dela. No entanto, dentro dessa variedade de lugares, 

existiam aqueles que foram centrais em termos de atuação desses sujeitos. Como se 

pode observar nos gráficos abaixo (figura 1 e 2), Portugal, Pernambuco e Bahia, tanto 

para o Rio Grande, quanto para o Ceará, foram espaços de predominância da atuação 

dos opositores. Pensando sobre a lógica de centros e periferias trabalhada por Russell-

Wood1227, percebe-se como essas capitanias foram áreas centrais sobre as capitanias 

                                                           
1226 GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. Poder político e administração na formação do complexo atlântico 
português (1645-1808). In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima 
(org). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001. p. 308 - 309. 
1227 RUSSELL-WOOD, A. J. R.. Centros e periferias no mundo luso-brasileiro,1500-1808. Rev. bras. 
Hist.,  São Paulo, v. 18, n. 36,   1998 
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do Rio Grande e Ceará1228.  Apesar da Bahia ser a terceira maior área de atuação 

entre os candidatos das duas capitanias, prevaleceu de forma significativamente maior 

Portugal e Pernambuco, tendo uma diferença de pelo menos 10% a mais em relação à 

Bahia. Ainda não foi possível identificar a naturalidade desses sujeitos, mas 

provavelmente a predominância desses espaços de atuação pode ser uma indicação 

desse aspecto. Outro elemento que deve ser levado em consideração é que tanto 

Portugal, como Pernambuco, no período estudado, foram palcos de intensos conflitos. 

Naquele destacam-se os conflitos provenientes da Guerra da Restauração e Guerra de 

Sucessão Espanhola, enquanto neste ocorreram os principais embates na luta da 

expulsão contra os holandeses. Com a ocorrência dos conflitos nesses lugares, torna-

se um pouco mais compreensivo o porquê da predominância de atuação nessas 

espacialidades. 

 

Figura 1: Porcentagem dos lugares de atuação dos opositores do Rio Grande. Gráfico criado a partir do conjunto 
de consultas sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor  do AHU-CE 

                                                           
1228 Importante destacar que aqui está sendo discutido a questão da centralidade não em termos 
jurisdicionais, mas sim em áreas de atuação. 
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Figura 2: Porcentagem dos lugares de atuação dos opositores do Ceará. Gráfico criado a partir do conjunto de 
consultas sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor  do AHU-RN 

Outro aspecto a se destacar sobre essa circulação diz respeito ao conhecimento 

desses opositores das capitanias que pretendiam assumir o governo. Tanto para o 

Ceará quanto para o Rio Grande, a experiência dos opositores nelas era a quarta maior, 

vindo depois das três capitanias supracitadas tidas como centrais perante estas duas. 

Ou seja, para este caso não é pensar que as próprias capitanias são centrais para si 

mesmas, mas sim que os opositores possuíam experiências por esses espaços, e 

consequentemente, conheciam melhor o ambiente que pretendiam governar. Resta 

saber se esse conhecimento foi algo levado em consideração no ato de escolha dos 

capitães-mores.  

Observando as consultas de seleção, foi constatado em ambas as capitanias 

um total de 17 consultas em que aparecem opositores com experiência nos lugares que 
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pretendiam governar. Dessas, apenas em sete casos eles foram de fato nomeados1229, 

equivalendo a 41,17% de taxa de sucesso dessa característica. Essa taxa não é 

insignificante, mas também não indica nenhuma garantia de êxito desses opositores. 

Destaca-se que, apesar desse valor ser abaixo da metade, em praticamente todas as 

consultas, os nomeados possuíam experiência em alguma capitania próxima, seja 

Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Rio Grande, Ceará ou Maranhão. Então talvez não 

necessariamente a experiência do lugar em si fosse uma exigência, mas pelo menos o 

conhecimento de áreas próximas fosse uma condição, se não de exigência, pelo menos 

de grande importância, tendo em vista que das nomeações aqui estudadas, em apenas 

25% delas foram nomeadas pessoas que não possuíam experiências nas capitanias 

supracitadas.  Desta forma, mais uma vez se reforça a necessidade de problematização 

de diversos elementos que podem contribuir para uma sistematização do processo de 

escolha e distribuição de homens para o governo das conquistas ultramarinas. 

O que dizia o Conselho 

Até agora os dados discutidos foram tirados das listas de serviço dos opositores. 

Neste momento do trabalho, será feita uma análise dos pareceres do Conselho 

disponíveis sobre essas nomeações para que a partir deles seja possível ter uma melhor 

compreensão dessa lógica de nomeação. Ao analisar a fala do Conselho Ultramarino 

sobre as razões que deveriam ser levadas em consideração para a escolha de um 

opositor ao posto de capitão-mor, infelizmente, como já foi destacado, não são em 

todas as consultas que elas estão presentes, e nos casos em que ela aparece, algumas 

                                                           
1229 AHU-CE, Papéis Avulsos, Cx.1, D. 28, 42; Cx. 3, D. 153; AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 16, 
18, 32 
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vezes poucos detalhes são ditos. Essa informação aparentemente desanimadora não 

impede, no entanto, que um estudo sobre essas falas seja realizado. Um dado 

interessante para iniciar a discussão diz respeito a aceitabilidade, por parte do rei, das 

colocações do parecer do Conselho Ultramarino a respeito dos opositores. Para o caso 

das consultas do Rio Grande, das 17 analisadas, em sete delas o rei não nomeou o 

opositor que o conselho havia sugerido para a primeira colocação, existindo alguns 

casos em que o segundo ou terceiro colocado foi escolhido, ou até mesmo um curioso 

caso em que o nomeado não havia sequer participado da consulta1230. No Ceará, das 

19 consultas, em apenas duas delas o parecer do Conselho não foi seguido.  Pode-se 

perceber com esses dados que de uma maneira geral, as consultas eram seguidas pelo 

rei, já que em 75% dos casos representaram a convergência entre eles. Os motivos 

possíveis pelos quais ocorriam as divergências entre o Conselho e o rei será material 

para próximos trabalhos. 

As divergências não existiam somente entre essas duas entidades, dentro do 

próprio conselho o consenso não existia quanto a escolha da pessoa mais adequada 

para assumir o posto de governo1231. Um aspecto a ser destacado na estrutura do 

documento quando existem essas divergências é que havia muitas vezes o voto em 

nome do Conselho e em seguida o voto dos conselheiros que não concordaram com o 

parecer geral. Algumas vezes todos concordavam com o primeiro colocado, no entanto, 

                                                           
1230 AHU -RN, Papéis Avulsos, Cx. 3, D. 190. 
1231 CUNHA, Mafalda Soares da. Redes sociais e decisão política no recrutamento dos governantes das 
conquistas, 1580-1640. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (org). Na trama das redes: 
política e negócios no Império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, 
p. 133. 
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para as demais posições não havia consenso. Na existência desse desacordo é que 

muitas vezes se pode encontrar as justificativas das escolhas.  

Não é grande a diversidade de razões apontadas, a repetição de muitas delas 

mostra um certo padrão no processo de seleção. Ross Bardwell destacou como a 

seleção de governadores era um procedimento burocrático que se distinguia da 

requisição e concessão de mercês, mas que estava intimamente ligado ao sistema de 

economia de mercês. Outro elemento que o autor destaca é o surpreendente grau de 

objetividade que existia na seleção dos governadores coloniais1232, o que justificaria o 

padrão de critérios adotado pelo Conselho, no entanto, vale destacar que esse padrão 

argumentativo poderia não implicar necessariamente em critérios absolutos de escolha.  

Dentre eles encontram-se alguns vagos, como “[...] cada um pelo que de seus serviços 

fica relatado.”1233, “[...] pelo que fica relatado de seus serviços.1234”, ou então “[...]na 

consideração de seus serviços.”1235  Com esses tipos de afirmação pouco material é 

dado para algum tipo de conclusão, a não ser que os serviços prestados são 

determinantes, o que não é nenhuma novidade.  

Há, por um outro lado, algumas falas que muito revela para um melhor 

entendimento desse processo de escolha. Destaca-se aqui uma ocasião em que antes 

de dizer o porquê da sua escolha, o conselheiro justifica o porquê de não escolher 

alguém. Disse ele que: “não vota em Francisco Pereira Guimarães, ainda que tem mais 

anos de serviço, pela informação que tem de não ter a suficiência que é necessária 

                                                           
1232 KRAUSE, Thiago Nascimento. Op. cit, p. 160. 
1233 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 9. 
1234 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 16 
1235 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D.58 
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para semelhantes governos.”, logo após essa fala, continua: “e no que vota em primeiro 

lugar, tem boa informação dele e de seus serviços, qualidade e suficiência1236.” A fala 

da negação mostra que os anos de serviço é um elemento importante para ser levado 

em consideração, no entanto, as informações sobre não ter suficiência necessária para 

o governo é um elemento significativo. Primeiramente questiona-se que informações 

são essas e quem as repassou, pois somente os seus serviços que foram narrados em 

sua consulta não trazem essa informação que o conselheiro diz ter, afinal, na fala 

seguinte ele disse ter boas informações sobre o outro opositor e de seus serviços, ou 

seja, essa informação muito provavelmente é sobre a qualidade social dessa pessoa. 

Questiona-se também quais seriam as suficiências necessárias para tais governos, 

tendo em vista que aqui não está se tratando simplesmente de serviços prestados. A 

fala que trata do porquê da escolha do primeiro lugar ajuda a entender a fala da 

negação. O conselheiro diz ter boas informações sobre os serviços, qualidade e 

suficiência. Desta forma, pode-se perceber que enquanto àquele, apesar de seus 

muitos anos de serviços, faltava qualidade e suficiência, neste elas estavam presentes, 

sendo assim, é reforçada a ideia de que a insuficiência de Francisco Pereira Guimarães 

dizia respeito a sua qualidade social.  

Outra fala interessante e que seus elementos se repetem em algumas outras 

consultas é a seguinte:   

Ao Conselho parece nomear a Vossa Alteza em primeiro lugar para 
este posto a Manuel Muniz por seus muitos e bons serviços e haver 
procedido nas guerras de Pernambuco com valor e satisfação, 
achando-se nas ocasiões de maior importância e risco até a 

                                                           
1236 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 16 
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restauração daquela capitania e pelo esforço com que se houve mire 
ser três escudos de ventagem e ser ferido de duas pelouradas, com 
que por todas as ocasiões se fez digno de todo o emprego do serviço 
de Vossa Alteza. Em segundo lugar a Cristóvão Berenger pelo que 
fica relatado de seus merecimentos e também pelo que obrou lhe 
serem dados dois escudos de ventagem. E em terceiro lugar a 
Francisco Deca por concorrerem nestes apertos todas aquelas 
qualidades e suficiências para poder governar aquela capitania e ser 
pessoa de merecimentos (Destaque do autor). 

 

Destacava o Conselho novamente o elemento da experiência, mas além dela, a 

qualidade de seus serviços foi um elemento que ganhou relevância na justificativa de 

sua escolha, ou seja, não basta ter muitos anos de serviço, é necessário que esses 

serviços sejam também significativos. Os motivos que fizeram com que os serviços de 

Manuel Muniz fossem significativos é dito logo em seguida, quando é afirmado que ele 

estava presente “nas ocasiões de maior importância e risco” das guerras de 

Pernambuco. As guerras eram espaços de feitos que poderiam garantir algum 

reconhecimento àqueles que delas participavam, no entanto, não bastava simplesmente 

participar delas, pois existem outros casos em que os opositores participaram também 

da guerra contra os holandeses em Pernambuco, mas que não tiveram o destaque de 

estarem presentes nas ocasiões mais importantes desta guerra, pelo menos segundo o 

Conselho. Tal argumento não foi unicamente utilizado para Manuel Muniz, também em 

outras consultas ele estava presente. 

Continuando a análise dessa fala, é dito que ele recebeu três escudos de 

ventagem pelos seus atos. Segundo Bluteau o escudo de ventagem era dado ao 

soldado que se aventajava na guerra e aventajado seria uma pessoa superior que leva 
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ventagem em qualquer coisa1237. Pode-se interpretar que as pessoas que recebiam tal 

distinção eram aquelas que realizaram atos que as dignificaram na arte militar. O 

argumento de ter recebido escudo de ventagem é presente em outras consultas, sendo 

então mais um elemento padronizador dessa argumentação dos conselheiros. Outra 

fala que se repete em outras ocasiões é a das feridas e risco de vida. Nas falas dos 

opositores elas estão presentes de forma significativa, no entanto o que importa aqui é 

perceber que elas também estão presentes na fala do Conselho. Isso mostra que a 

demonstração de que colocou sua vida em risco a ponto de receber feridas em nome 

do serviço da Coroa, era considerado como uma prova de valor e lealdade por parte 

dos opositores, o que fazia com que estes ganhassem maior consideração no momento 

da análise de seus serviços. 

Outra ideia que está presente nesses pareceres dos conselheiros, diz respeito 

ao merecimento do opositor. Estes, e os demais suplicantes de outros requerimentos 

de uma forma geral, muitas vezes se viam merecedores da mercê que pediam1238, em 

alguns casos até mesmo deixavam muito claro esse pensamento, como na fala de José 

de Almeida e Golvea, que pleiteava o posto de capitão-mor do Rio Grande e afirmou 

que “[...] pela qualidade de sua pessoa e merecimentos não desmerecia o ser provido 

em qualquer capitania-mor.”1239. O Conselho Ultramarino também os viam dessa forma, 

já que em alguns dos pareceres a justificativa “e pelos seus merecimentos” estava 

presente.   

                                                           
1237 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico ... Coimbra: 
Collegio das Artes da Companhia de Jesus. V. 1, P. 664. 
1238 KRAUSE, Thiago Nascimento. Op. cit. p. 54 
1239 AHU - RN, Papéis Avulsos, Cx. 6, D. 348. 
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Mais uma fala que muito revela a respeito desse processo de seleção foi a do 

Conde de Alvor, então presidente do Conselho Ultramarino em 1694 que disse em seu 

nome e não em nome do Conselho:  

“lhe parece representar a Vossa Majestade que assim Valentim 
Tavares Cabral, como Agostinho Cezar de Andrade, não deram 
residência do tempo que ocuparam este mesmo posto e suposto 
Vossa Majestade dispensou com o primeiro na falta dela, que o 
caminho da residência era o por onde podia melhor constar dos seus 
procedimentos, e que isto se faz muito para reparo, mas que na 
consideração de se não oporem pessoas de maiores serviços e 
graduação de postos que estes dois pretendentes: que vota em 
primeiro lugar em Valentim Tavares Cabral. Em segundo lugar em 
Agostinho Cezar de Andrade”1240(Destaques do autor). 

  

A falta de residência dos dois opositores mencionados, no caso ambos já haviam 

sido capitães-mores do Rio Grande, era para ser um elemento impeditivo de suas 

nomeações, o que mostra que para o caso de opositores que já tiveram experiências 

governativas ela era necessária. No entanto, e aqui se merece o maior destaque desta 

fala, o presidente afirmou que na falta de opositores com “maiores serviços e graduação 

de postos”, a ausência da residência deveria ser ignorada, o que mostra mais uma vez 

que a qualidade dos serviços era um fator determinante, sendo afirmado nesta mesma 

consulta por parte de outro conselheiro que escolheu Valentim Tavares Cabral “ [...] na 

consideração dos muitos e bons serviços que tem feita a Vossa Majestade”, ou seja 

não basta quantidade, também é necessário qualidade. Além disso, a graduação na 

                                                           
1240 AHU - RN, Papéis Avulsos. Cx. 1, D. 37 
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hierarquia dos postos ocupados também era um fator determinante, estando este 

elemento presente em mais de uma consulta.  

A respeito da graduação dos postos ocupados, a necessidade de 

problematização sobre as hierarquias existentes entre os tipos de tropas, as pagas, as 

auxiliares e as de ordenança é mais um elemento importante para melhor compreender 

esse sistema de escolha. A preferência por pessoas que tiveram experiências em tropas 

pagas em detrimento das demais parece ser algo certo. Destaca-se uma consulta para 

capitão-mor do Ceará, em que os conselheiros doutores Manuel Fernandes Varges e 

João de Souza, afirmaram que os oficiais de guerra pago deveriam ser preferidos aos 

de ordenança1241. Além dessa fala, há também uma afirmação, dessa vez em nome de 

todos os Conselheiros, que justifica o porquê de não escolher um dos opositores, 

dizendo “[...] por não ter graduação de serviços e os que tem serem da ordenança”1242. 

Com esses elementos, pode-se concluir que para o caso da seleção de capitães-mores 

nas capitanias estudadas, fazer parte da tropa paga era um elemento mais importante 

do que participar das demais tropas. Vale salientar que isso não implica 

necessariamente que esse tipo de tropa seria mais importante que as demais, mas que 

ao menos para os critérios de seleção, ela era de maior validação. 

Na consulta de 1691 um novo elemento aparece na fala do Conselho, que 

afirmou votar no primeiro colocado por ele ter prestado parte de seus serviços na 

capitania onde queria assumir o governo dela, no caso a do Rio Grande, e também por 

ele ser “[...]muito prático na língua dos índios, requisito mais necessário, em quem 

                                                           
1241 AHU-CE, Papéis Avulsos,  Cx.1, D. 80 
1242 AHU-CE, Papéis Avulsos, Cx. 1, D.50 
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houver de ser provido neste posto.”1243. Tem-se aqui um caso interessante de 

contextualização das escolhas. O Conselho afirmou que conhecer a língua indígena era 

um requisito necessário para aquele posto, é preciso lembrar que durante o período da 

consulta estava acontecendo na capitania do Rio Grande um conjunto de intensos 

conflitos entre os indígenas e colonos que ficaram conhecidos como Guerra dos 

Bárbaros1244. Desta forma, um capitão-mor que tivesse domínio da língua falada pelos 

povos envolvidos nesse conflito, poderia ser de grande utilidade para aquele contexto. 

Esse mesmo argumento foi utilizado na consulta de 1690 para escolha do capitão-mor 

do Ceará1245. Esse conhecimento poderia não ser tão essencial em todas as capitanias, 

ou até mesmo no próprio Rio Grande em outra temporalidade, quando os conflitos não 

estivessem tão intensos. Com relação ao conhecimento que ele possuía daquela 

capitania ter sido algo positivo destacado pelo Conselho, em outras consultas o 

conhecimento das regiões próximas onde o provável opositor iria governar também foi 

destacado positivamente, o que corrobora com os dados obtidos no gráfico analisado 

acima sobre os lugares onde atuaram esses opositores. No entanto, na consulta em 

que Thomás Cabral de Olival foi nomeado para ser capitão-mor do Ceará1246, este não 

possuía nenhuma experiência de serviços prestados na América portuguesa e nem era 

o opositor com o maior número de anos de serviço, que foi destacado pelos próprios 

conselheiros e ainda assim foi o escolhido. Pode-se perceber dessa forma que os 

                                                           
1243 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 32 
1244 PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros: Povos indígenas e a colonização do sertão Nordeste do 
Brasil, 1650-1720. São Paulo: Hucitec, 2000. 
1245 AHU-CE, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 32 
1246 AHU-CE, Papéis Avulsos, CX.1, D.30 
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critérios de anos de serviço e conhecimento da espacialidade onde possivelmente iria 

atuar, foram desconsiderados, mostrando que esses critérios não eram determinantes.  

Os opositores até aqui analisados possuíam uma vasta experiência militar, o que 

era um elemento a ser considerado, no entanto, um outro tipo de experiência era 

valorizada pelo conselho, a governativa. Na consulta de 1699 para o Ceará1247, o 

Conselho afirmou que o primeiro colocado deveria ser escolhido por já ter governado, 

o que o colocava como alguém com capacidade e suficiência. Esse tipo de argumento 

também aparece em outras consultas, mas, destaca-se aqui uma em específico em 

que na mesma consulta apareceram dois opositores com experiências governativas. Na 

consulta de 1694 para o Rio Grande1248, dentre os opositores estavam Valentim Tavares 

Cabral e Agostinho Cezar de Andrade, ambos já tinham sido capitães-mores do Rio 

Grande. Na fala do conselheiro José de Freitas Serrão, ao justificar o porquê de sua 

escolha, ele apenas lembra que Valentim Tavares Cabral já havia governado aquela 

capitania, ignorando a experiência do outro. Enquanto na fala de Bernardinho Freire de 

Andrade e Tristão Guedes de Queirós, apenas a experiência governativa de Agostinho 

Cezar de Andrade foi lembrada. Isso mostra que apesar desse tipo de experiência ser 

um elemento importante e utilizado como justificativa de escolha, ela poderia ser 

lembrada ou não no parecer do Conselho de acordo com o conselheiro que desejasse 

expor. É importante lembrar também, como já foi visto, que para o caso do Rio Grande, 

os números não vão de acordo com a fala dos conselheiros nesse quesito, tendo em 

vista que de oito consultas em que apareceram opositores com esse tipo de experiência, 

                                                           
1247 AHU-CE, Papéis Avulsos, Cx.1, D. 44 
1248 AHU-RN, Papéis Avulsos. Cx. 1, D. 37 
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em apenas uma delas houve um candidato nomeado que já tinha sido capitão-mor 

anteriormente. Além disso, em uma consulta de 1734, uma fala do Conselho parece 

contradizer esse tipo de argumentação, que ao justificar o porquê de não escolher um 

dos opositores é dito que por ele já ter sido capitão-mor naquela mesma capitania, a 

do Ceará no caso, ele não poderia servir no mesmo lugar1249. Vale Salientar que os 

conselheiros desta consulta não eram os mesmos da consulta de 1699 e 1694, desta 

forma, pode-se pensar que nesse intervalo de cerca de 30 anos os critérios de seleção 

tenham sofrido algumas alterações, ou então a concepção dos novos conselheiros 

divergia com a dos anteriores.  

Considerações finais 

Os levantamentos feitos até aqui de forma alguma têm a pretensão de serem 

definitivos, muito pelo contrário, pretende-se levantar dados para que a partir deles se 

possa começar a problematizar o processo de nomeação de pessoas para o posto de 

capitão-mor do Rio Grande e do Ceará e nisso está a importância e originalidade deste 

trabalho. Entre aproximações e distanciamentos, o que se parece é que essas duas 

capitanias, dentro de uma lógica de distribuição de pessoas, estavam inseridas em um 

contexto de semelhanças em que a Coroa portuguesa, juntamente com Conselho 

Ultramarino, procurou direcionar para o governo dessas conquistas pessoas com perfis 

semelhantes em vários aspectos que poderiam se resumir em: militares experientes 

que conheciam, se não as próprias capitanias, espacialidades próximas e que não 

possuíam títulos honoríficos que os distinguissem socialmente. Com relação aos 

                                                           
1249 AHU-CE, Papéis Avulsos, Cx.3, D. 153 
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pareceres do Conselho Ultramarino, o que se percebeu é que existia um certo padrão 

de elementos que eram utilizados em várias consultas, elementos estes que podem ser 

vistos como critérios de análise para a seleção de pessoas mais adequadas a 

assumirem o governo das capitanias estudadas. No entanto, vale destacar que por mais 

que existisse um perfil comum entre os opositores e um certo padrão argumentativo por 

parte do Conselho, não se pode considerar esse perfil e esse padrão como critérios 

únicos dessa seleção, tendo em vista as diversas particularidades mostradas ao longo 

do trabalho a respeito do processo de escolha dessas pessoas. 
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INTRODUÇÃO 

O seguinte artigo tem como função expor o resultado dos estudos realizados junto ao 

projeto de pesquisa intitulado Perfil da população de mestiços forros na Freguesia do Seridó 

(1788-1838), onde entendemos que a formação da sociedade do Seridó se deu em decorrência 

de dinâmicas de mestiçagens, no contexto do processo de ocidentalização das terras da 

América (MACEDO, 2007; 2013), que segundo a problematização feita por Serge Gruzinski, se 

misturaram homens, imaginários e formas de vida oriundos das quatro partes do mundo 

conhecido – América, Europa, África e Ásia –, gerando indivíduos “mestiços” (GRUZINSKI, 

2001, p. 62) 

No contexto da capitania do Rio Grande do Norte, a conquista das terras se deu após 

o evento conhecido pela historiografia como Guerra dos Bárbaros, onde a coroa portuguesa, 

após a vitória sobre a população nativa, inicia o processo de ocupação e povoação do território. 

(MACEDO, 2013) O mesmo teria se dado a partir de doações de sesmarias destinadas em sua 

maioria para a atividade pastoril. Dessa forma, no solo percorrido pelo gado foi dado origem as 

Freguesias, espécies de instâncias administrativas de ordem religiosa que tinham como função 
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prezar pela espiritualidade dos colonos. (MACEDO, 2013) A Freguesia do Seridó foi uma 

dessas instâncias, com invocação a Santa Ana e se se tratava da “primeira delimitação do 

espaço que viria a ser conhecido como Seridó”, não mais representado apenas pelo curso 

d’água homônimo, mas, por “uma malha de rios: Acauã, Seridó, Espinharas e Piranhas. 

(MACÊDO, 2005; MACEDO 2013) 

Ao nos referirmos a esse processo de conquista das terras da capitania do Rio Grande 

do Norte, temos como base a análise de duas historiografias. Uma tratada como tradicional, 

com ênfase nos estudos regionais a partir de autores ligados ao IHGB (Instituto Histórico 

Geográfico Brasileiro). E outra de cunho acadêmico, ligada a UFRN (Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte) elaborada a partir de um método científico por historiadores 

contemporâneos que buscam dar continuidade aos estudos da geração passada. Em relação 

à primeira, podemos perceber a partir de trabalhos desses autores – Manuel Dantas; José 

Augusto Bezerra de Medeiros; Jayme da Nóbrega Santa Rosa; Olavo de Medeiros Filho – a 

construção de um Seridó em que predomina o homem branco na formação da sociedade e se 

invisibiliza a presença de negros, índios e mestiços. Contudo, hoje disponibilizamos também de 

uma historiografia atual que refuta essa ideia, onde diversos autores – Maria Regina Mendonça 

Furtado Mattos, Cláudia Cristina do Lago Borges, Douglas Araújo, Muirakytan K. de Macêdo e 

Helder Alexandre Medeiros de Macedo – buscam provar em seus estudos, evidências de 

elementos não-brancos na formação da sociedade do Seridó. 

Nossa pesquisa segue a linha mais atual, onde não só tentamos provar a existência de 

elementos das mais variadas qualidades, como também mostrar a sua contribuição para a 

formação da sociedade. Dessa forma, buscamos desconstruir essa ausência de índios, negros 

e principalmente de mestiços no processo de povoação, construção e estabilização da 

sociedade que hoje entendemos como seridoense. Para isso, os documentos da época são 

grandes aliados, onde, a partir da problematização dos mesmos, somos capazes de perceber 
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a complexidade do período no que tange a qualificação desses sujeitos. Porém, da mesma 

forma que nos auxiliam nos dias atuais, tal documentação também contribuiu para esse 

ocultamento dos sujeitos não brancos, segundo Eduardo Paiva: 

Dependendo das circunstâncias, dos critérios usados por quem 
fazia os registros, das conveniências e das definições dadas e 
mudadas historicamente, “cabras” e “mestizos/mestiços” 
poderiam virar “índios”, “mulatos” virar “pardos” e vice e versa 
e mestiços (v. t.), sobretudo os de cor de pele mais clara, 
podiam deixar de ter registradas suas “qualidades” 
“defeituosas”. Nesse caso, justamente pela ausência da 
qualificação na antiga fórmula nome + “qualidade” + “condição” 
empregada na documentação em geral, muitos desses 
indivíduos vêm sendo há tempos considerados “brancos” pelos 
pesquisadores, o que pode ter gerado resultados e análises 
equivocados, que precisarão ser revistos. (PAIVA, 2015, p. 
208) 

 

 Desta forma, podemos perceber um dos casos que contribuíram para a invisibilização 

de tantos sujeitos em pesquisas mais tradicionais.  Assim é absolutamente necessário, durante 

a análise dessa documentação, considerar o lugar de produção da mesma, pois, dependendo 

dos critérios de quem registrava, os resultados poderiam ser dos mais variados. Também, o 

que é notório trata-se da intensa transição e mudanças de “qualidades” entre sujeitos que 

podemos perceber nessas fontes, contudo, antes devemos explicar melhor esse conceito que 

fazemos uso. Segundo Eduardo Paiva, quando levamos em consideração as características 

utilizadas para denominar um sujeito como “cabra”, “mulato” ou “pardo” é necessário entender 

que as mesmas vão muito além da perspectiva de “cor”, “raça” ou “condição” e, sim através de 

um conjunto de ambas somadas a tantas outras características entendidas e aplicadas pela 

sociedade em meio às dinâmicas de mestiçagem. (PAIVA, 2015) Sendo assim, no que tange 
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à nomeação desses grupos populacionais, é necessário antes levar-se em consideração um 

conjunto complexo de fatores, tais quais: relações (familiares, de parentesco e profissionais), 

condições (econômicas, políticas, sociais, religiosas e étnicas), a ascendência, a naturalidade, 

os privilégios e as aptidões (RUSSELL-WOOD, 2005). A esses conjuntos de vários fatores, 

damos o nome de “qualidade”.  

 Como pudemos perceber, essas qualidades não eram estáticas, pelo contrário, 

mudavam constantemente, a todo momento eram (re) atualizadas e (re) negociadas. Assim, a 

mesma “poderia se alterar facilmente, sobretudo quando se referia a categorias que eram 

confusas mesmo para as pessoas que conviviam com esse esquema classificatório”. (PAIVA, 

2015, p. 211)  

 Nesse sentido, outro conceito apropriado aqui, trata-se das “dinâmicas de mestiçagem”. 

Trazido por Paiva, faz menção as múltiplas estratégias de convivência entre os mestiços e as 

demais categorias qualitativas da sociedade, mediante as suas relações sociais. Segundo o 

autor: 

No espaço comum formavam-se verdadeiras redes de contatos 
e de informações, que envolviam gente de “qualidades” e 
“condições” diversas, propiciando o surgimento de relações 
afetivas, de famílias, amizades e negócios, assim como a 
circulação de ideias e informações de todos os tipos, além de 
potencializar o vigor das misturas biológico-culturais. (PAIVA, 
2012, p. 32) 

 

 Desta forma, podemos perceber a complexidade desse universo social ao qual nos 

referimos e, deste modo, levando em consideração esses fatores, o seguinte trabalho tem como 

objetivo a análise do perfil quantitativo e qualitativo da população de “mestiços” qualificada como 

liberta e/ou forra, que viveu na Freguesia do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte, no decurso 
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dos séculos XVIII e XIX, a partir de fontes judiciais e paroquiais disponíveis.  Assim como 

investigar as trajetórias desses sujeitos em meio às dinâmicas de mestiçagem e, ainda analisar 

as formas de manumissões dos laços escravistas em meio à realidade do recorte espaço 

temporal estudado.   

METODOLOGIA 

Metodologicamente, o artigo se deu a partir de uma mescla de análise historiográfica e 

de fontes históricas. Em relação à segunda, foi dada prioridade as cartas de alforria, já que as 

mesmas nos permitem um contato mais direto com nosso objeto de estudo. Porém, com o 

andamento das atividades, foi feito o cruzamento com outros modelos de fontes e, a partir disso, 

pudemos obter uma melhor eficácia na reconstituição de famílias e sujeitos mestiços. 

 Nesse aspecto acreditamos que a melhor forma de esclarecer as respostas da nossa 

problemática passa por meio de uma crítica documental às variadas espécies de fontes a nós 

disponibilizadas (LE GOFF, 1994, p. 540) isso porque temos consciência de estarmos 

trabalhando com sujeitos marginalizados e discursos temporais decorrentes do lugar social de 

seus produtores e que, por causa disso, são refeitos através dos vários filtros que se deparam 

até que os mesmos cheguem ao nosso alcance. (MACEDO, 2013) 

 Como forma de análise documental, foram utilizados os métodos Indiciário e 

Onomástico, apropriados e discutidos a partir de Carlo Ginzburg. Isso porque, em relação ao 

primeiro, levando em consideração que o nosso objetivo de estudo trata-se de dar voz a sujeitos 

“esquecidos” por uma história “elitista” baseada nos grandes heróis, partimos da ideia que nem 

todas as informações e dados que necessitamos estarão presentes de forma expressa nas 

fontes, o que nos leva a pesquisarmos também através de estratégias de análise baseadas 

primeiramente em pequenos indícios que por meio de cruzamentos com outras fontes e obras 

publicadas poderão nos oferecer um melhor resultado. (GINZBURG, 1989a) Dessa forma 
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pretendemos conseguir um melhor entendimento acerca das mais variadas realidades e conflitos 

do espaço temporal por nós estudado. Em relação ao método Onomástico, também se torna 

útil ao ponto que nos permite a utilização do nome como fio condutor para se construir as redes 

de sociabilidade onde indivíduos de diferentes qualidades e condições estavam envolvidos 

(GINZBURG, 1989b).  

Os passos metodológicos seguiram o seguinte planejamento: Em primeiro lugar, foi feita 

revisão historiográfica acerca de obras que, direta ou indiretamente, falam a respeito das 

qualidades de “mestiços” e sua condição de libertos/forros, em âmbito nacional, regional e local. 

Esse processo se deu a partir da sondagem em bibliotecas e bancos de dissertações e teses; 

escolha das obras; leitura e fichamento e discussão com a equipe do projeto.  

A seguir, tendo um embasamento teórico – mesmo que mínimo – acerca de nossa 

problemática, iniciou-se o trabalho com fontes históricas. Primeiramente ocorreu a leitura e 

discussão de trabalhos historiográficos que utilizaram, em sua composição, fontes judiciais e 

paroquiais e, a posteriori foi realizada a leitura e discussão de materiais transcritos pelo 

coordenador do projeto, ou publicados pela historiografia regional referente a esse corpo 

documental.  Feito isso, demos início ao contato com as fontes em formato digital ou, in loco, 

no acervo do LABORDOC ou a partir de fotografias feitas pelo coordenador nesse acervo. 

Paralelamente ocorreu a socialização de técnicas de leitura paleográfica, atrelada a coleta de 

dados nas fontes judiciais e paroquiais, onde foi feita a verificação e atualização das cartas de 

alforria e registros paroquiais já transcritos e inseridos em banco de dados , pelo coordenador 

do projeto, por Olavo de Medeiros Filho (presentes no Fundo Cláudia Cristina do Lago Borges, 

no LABORDOC) ou publicados por este último nos livros Velhos Inventários do Seridó e Velhas 

Famílias do Seridó. Paralelamente, ocorreu a transcrição parcial de registros paroquiais e 

inventários post mortem, através de ficha específica, das informações representativas para a 

pesquisa e inseridos em banco de dados.  
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O próximo passo tratou-se da sistematização dos dados oriundos das fontes judiciais 

e paroquiais, onde foi realizada a identificação de “mestiços” forros presentes nas cartas de 

alforria, como antigos cativos que foram libertados. Do mesmo modo ocorreu em relação aos 

registros paroquiais, seja como os paroquianos principais mencionados nos batizados, 

casamentos e óbitos, seja como pais, padrinhos ou testemunhas. Em seguida realizamos a 

construção de tabelas e gráficos baseados em uma abordagem quantitativa para se ter uma 

melhor noção da população estudada. A partir daí ocorreu o estabelecimento das relações 

familiares desses indivíduos e/ou grupos, relacionando-os com pessoas de outras “qualidades”, 

utilizando o cruzamento entre as fontes.  

RESULTADOS 

 Em relação aos resultados obtidos com a análise documental, já encontramos pontos 

interessantes. Primeiramente, nota-se que do ponto de vista quantitativo, a população de 

mestiços forros apresentou-se de maneira reduzida. Contudo, isso já era esperado, se levarmos 

em consideração as características da conquista portuguesa empregadas na capitania do Rio 

Grande do Norte. Como se tratava de atividade pastoril, não demandava de um grande número 

de escravos para o trabalho e, deste modo, obviamente a população liberta também seria 

reduzida.   

 Devido ao fato de utilizarmos duas tipologias documentais distintas, optamos por 

analisa-las separadamente, de forma a considerarmos os seus lugares de produção e 

finalidades específicas, evitando ao máximo cometermos generalizações e análises simplistas. 

Primeiramente, no que tange aos registros paroquiais, tivemos a disposição um total de 4.094 

registros, divididos em seis livros – dois de batizados, dois de casamentos e dois de óbitos – e 

que correspondem ao período equivalente aos anos de 1788-1838. Assim, foram encontrados 

um total de 37 mestiços forros, divididos entre as qualidades “parda” (34) e “cabra” (3).  
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 Em relação às cartas de alforria, o número foi mais expressivo, de um total de 57 

documentos, foi possível identificar 50 mestiços forros, dentre os quais, 12 eram “pardos”, 14 

“cabras”, 23 “mulatos” e um “mestiço de preto”. Nesse ponto, vale destacar a diferença entre o 

número de “mulatos” e “pardos” entre as duas tipologias documentais. Nas fontes paroquiais, o 

primeiro não aparece, enquanto que o segundo apresenta a grande maioria, cerca de 92% dos 

sujeitos são “pardos” e apenas 8% qualificados como “cabra”. Porém, quando passamos a 

analisar as cartas de alforria, o número de “pardos” diminui e, em contrapartida, a grande 

maioria passa a ser mulata. Percentualmente o resultado mostra-se com 46% de “mulatos”, 

28% de “cabras”, 24% de “pardos” e 2% de “mestiço de preto”.  

 Por último, foi analisadas as justificativas contidas nas cartas de alforria para a libertação 

dos laços escravistas desses mestiços com seus senhores. Nesse ponto, podemos observar 

que dos 50 sujeitos encontrados, 22 foram alforriados devido aos seus “bons serviços ou boa 

relação com o patrão”; 7 por consequência de laços familiares (nesse caso, parentes ajudaram 

com a compra da alforria ou o senhor libertou determinado escravo após admitir a paternidade); 

6 por “livre vontade” do senhor; 3 compradas pelo próprio escravo e 12 não tiveram indicadas 

as justificativas. 

 Esses resultados apontados até o momento, apesar de prévios, nos permitem entender 

um pouco dos padrões e a lógica utilizadas para qualificar e alforriar sujeitos na sociedade e 

época a qual nos referimos. 

DISCUSSÃO 

 Ao comparar os dados coletados com pesquisas recentes de autores que tocam no 

estudo do Seridó e do fenômeno das mestiçagens, podemos perceber pontos interessantes 

acerca dos mestiços libertos da Freguesia de Santa Ana do Seridó. Primeiramente, a respeito 

das diferenças entre o número de pardos e mulatos nos registros paroquias e cartas de alforria. 
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Sobre isso, torna-se necessário entender o contexto em que ocorriam essas classificações de 

sujeitos em qualidades específicas. Autores como Paiva (2009, 2015) e Guedes (2008) atentam 

ao fato da sociedade colonial ser baseada na distinção, classificação e hierarquização de 

sujeitos. Dessa forma, havia uma necessidade das pessoas se diferenciarem umas das outras. 

Nesse contexto, “a identificação, a classificação e a qualificação de cada indivíduo se tornavam 

um exercício banal, cotidiano, generalizado e profundamente incorporado pela população como 

um todo”. (PAIVA, 2015, p. 130) Esses autores ainda chamam atenção para o fato dessas 

regras de qualificação serem bem compreendidas e estabelecidas – implicitamente – pelos 

grupos que as utilizavam.  

 Desse modo torna-se interessante a forma que os dados paroquiais e judiciais (cartas 

de alforria) se chocam. No primeiro, é perceptível uma maioria parda em decorrência da 

inexistência de mulatos, enquanto que, no segundo, os mulatos passam a ser número maior e 

os pardos diminuem consideravelmente. Para entender melhor essa situação, primeiramente 

temos que distinguir as instâncias administrativas que concebiam tal documentação que temos 

acesso. Em se tratando das cartas de alforria, se constituem na primeira instância após a 

libertação do escravo. Logo, a situação a qual nos foi percebida nessa documentação torna-

se no mínimo, digna de análise. Afinal, em relação a esse documento, o mesmo capta a 

qualidade do sujeito logo no ato da mudança de condição. Já se tratando das fontes paroquiais, 

teoricamente, já são elaboradas após a mudança de condição e, sendo assim, trata-se de uma 

nova interpretação da qualidade do sujeito por parte de quem elabora o documento. Dessa 

maneira, podemos inferir que a falta de mulatos em consequência do aumento de pardos possa 

ser resultado de uma mudança de qualidade desses sujeitos perante a sociedade em que vivem 

ou uma forma diferente de serem enxergados de acordo com os interesses das instâncias que 

elaboram a documentação. Dito de maneira mais simples, sujeitos qualificados como mulatos 
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nas cartas de alforria podem vim a ser qualificados como pardos em outras instâncias 

administrativas, nesse caso, a Igreja, responsável por elaborar os registros paroquiais. 

 Como exemplo disso, temos o caso do liberto Sebastião Mendes das Neves, alforriado 

por sua senhora Ana Mendes no dia 19/04/1806 na fazenda Timbaúba, localizada nos entornos 

da Vila do Príncipe, na Freguesia de Santa Ana do Seridó. Em sua carta, o mesmo é qualificado 

como “cabra” e segundo a justificativa presente na carta, Ana Mendes declarava que o ato era 

um pedido do seu falecido marido (Manoel Antônio das Neves) em gratidão pelos bons serviços 

que este escravo lhe havia prestado e pela boa companhia. Todavia, Sebastião deveria 

acompanhá-la até a sua morte. Nesse sentido, somente após a morte da mesma, o mestiço 

seria considerado livre. Contudo, no dia 09/06/1806, na Capela do Acari, Sebastião Mendes 

das Neves casou-se com a parda Simôa Tavares das Neves, filha legítima de José Tavares 

das Neves e Ana de Morais. Nesse registro, o mesmo aparece já como “pardo” e “liberto”. 

 Sendo assim, percebemos que apesar de oficialmente, Sebastião ainda ser escravo, 

afinal seu casamento ocorre apenas há pouco menos de dois meses depois da realização de 

sua carta de alforria (período esse que sua senhora ainda permanecia com vida), o mesmo já 

é registrado como liberto. Mais interessante ainda é notarmos que a sua qualidade também é 

mudada no ato do casamento, passando de cabra para pardo. Sempre é bom lembrar, que 

essas categorias – cabra, pardo, liberto, escravo – não eram designadas a partir de critérios 

arbitrários, as mesmas seguiam uma lógica organizada e bem entendida pelos sujeitos da 

sociedade colonial (PAIVA, 2015). Ou seja, se Sebastião Mendes das Neves, mesmo com 

essas questões aqui abordadas, foi qualificado com condição e qualidade diferentes das que 

lhe designavam até então, significa dizer que, mesmo que oficialmente ele não fosse liberto e 

pardo, o mesmo, assim como a sociedade a qual estava envolvido e as pessoas responsáveis 

pelo registro, reconhecia-se e era reconhecido como tal.  
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 Guedes (2008) chama atenção que esse processo de melhoria de sua condição e, em 

alguns casos, também da reputação social, nem sempre ocorre de forma mecânica e linear. 

Existem casos em que o processo ocorre de maneira inversa, ou seja, pessoas anteriormente 

qualificadas como forras ou libertas, podem voltar a serem registradas como escravas. Um caso 

semelhante ocorre com Antonio Manoel dos Santos, natural do Brejo da Areia, Freguesia de 

Mamanguape, que no dia 11/08/1802 casa com a cabra Domiciana. Na data da cerimônia, o 

mesmo é qualificado como forro, no entanto, nas datas equivalentes a 19/03/1803 – data de 

enterro de um filho anônimo do casal – e 21/04/1804 – batizado da filha legítima do casal, de 

nome Maria – ambos os pais são qualificados como escravos, inclusive Antônio que antes era 

tratado como forro. Os motivos para isso podem ser vários, desde um retorno a escravidão por 

parte do sujeito à opinião de quem redigiu as documentações. Talvez, mesmo sendo livre, por 

morar nas dependências do seu antigo senhor, Antônio ainda fosse confundido como escravo.  

 Outro ponto que levanta interesse acerca dos libertos da Freguesia de Santa Ana do 

Seridó faz menção às justificativas dadas pelos senhores no ato de libertação dos seus 

escravos. Nos dados levantados, a grande maioria se deu em alforrias devido a “bons serviços” 

prestados pelos alforriados ou uma “boa relação” com seus senhores. Dos 50 mestiços 

encontrados nessa documentação, quase metade (22) tiveram essa alegação em suas cartas. 

Sobre essa justificativa em questão, a historiografia atual tem muito a dizer sobre esse caso. 

Autores como Guedes (2008); Paiva (2009, 2015) e Lopes (2013) atentam ao fato de haver a 

necessidade do ex-cativo manter-se respeitoso perante o senhor, desta forma, a alegação de 

sentimentos entre senhor e escravo no ato de libertação seria uma das etapas da estratégia de 

“alienação do sistema” utilizada pelos escravos. Segundo Paiva (2009), no que diz respeito aos 

escravos, para alcançar a alforria “tudo valia a pena, até mesmo forjar amor e fidelidade ao 

opressor, incorporar valores dominantes ou prostituir-se. Assim os primeiros esforços devem 

ter sido destinados à garantia da promessa de manumissão”. (PAIVA, 2009, p. 87) 
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 Essa teoria é muito importante para quebrar conceitos e preencher lacunas deixadas 

pela geração passada de historiadores que discutem acerca de uma passividade por parte dos 

escravos em “absorver” e “reproduzir” a leis vigentes do sistema e não buscarem a resistência. 

A historiografia atual busca discutir a ideia de uma resistência silenciosa, onde os cativos 

utilizam de regras sociais para buscar melhores condições de vida, interferindo no sistema e 

alterando-o.  A respeito disso, Paiva (2009) afirma que: 

A escravaria renitente constituía-se de agentes históricos 
responsáveis pela conformação do universo de suas relações 
pessoais e da sociedade onde encontravam-se inseridos. A 
massa de indivíduos violentamente explorados jamais aceitou 
tal degradação da condição humana. Por isso resistiu das mais 
variadas maneiras, fugindo, matando, agredindo, mantendo as 
tradições culturais ou adaptando-se ao sistema, o que muitas 
vezes foi indevidamente tomado como alienação. (PAIVA, 2009, 
p. 97) 

 

 Sobre essas formas de resistência silenciosas, as justificativas às alforrias nos revelam 

situações de grande interesse. Além da alegação de “bons serviços/boa relação” também temos 

casos em que a alforria foi comprada, seja pelo próprio escravo (3 casos) ou por familiares (7 

casos). Portanto, denota um alto esforço – mesmo de uma população reduzida, como a de 

mestiços forros, como é o caso da Freguesia de Santa Ana (levando em consideração a baixa 

utilização de trabalho escravo, se comparada com outras capitanias do território pertencente a 

América portuguesa) – direcionado a busca da liberdade. Essa documentação mostra que a 

população cativa trabalhava a todo momento por esse objetivo de alforriar tanto a si próprio, 

como também aos membros do seu âmbito familiar. Trata-se então, não de uma resistência 

baseada em revoltas e grandes levantes e, sim, a partir dos próprios critérios sociais 

estabelecidos, organizada de forma silenciosa e lenta. No entanto, com isso, um grande número 
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de mestiços conseguiram obter a tão sonhada liberdade e, até mesmo, ainda que de forma 

geracional,  ascender socialmente, chegando ao ponto de serem confundidos na documentação 

(devido a falta de informações) como pessoas brancas. 

 

CONCLUSÃO 

 O artigo em questão discutiu o conteúdo acerca desse último ano de pesquisas junto 

ao projeto Perfil da população de mestiços forros na Freguesia do Seridó (1788-1838). Quanto 

a isso, como pudemos perceber, muitas lacunas deixadas pela historiografia tradicional do 

Seridó ainda devem ser preenchidas. Autores contemporâneos já refutam alguns dos dados, 

inclusive para não só provar a presença de elementos não brancos na construção da sociedade 

que viria a ser seridoense, como também para os tornar sujeitos históricos, legitimando-os.  

Em relação aos mestiços forros da Freguesia de Santa Ana durante o período abordado 

aqui, percebemos se tratar de uma população reduzida. Podemos induzir que um dos motivos 

para tal deve-se ao próprio modelo econômico da capitania do Rio Grande do Norte que 

estabelece-se a partir de atividades que não necessitam de muitas pessoas para o trabalho, 

sobretudo a criação de gado.  

No que diz respeito à qualificação desses sujeitos, ficou claro que a qualidade imposta 

aos mesmos não se trata de algo mecânico ou linear, apesar de seguir uma lógica com regras 

bem estabelecidas e apropriadas pelos sujeitos históricos que as utilizam, a mesma pode variar 

de acordo com fatores referentes ao qualificado (relações sociais, condição, naturalidade, 

ascendência), tempo, lugar, instância a qual o documento pertence, opinião de que produz a 

documentação. Dessa forma sujeitos considerados pardos em determinada documentação 

podem ser qualificados em outras como mulatos ou cabras e vice versa. Da mesma forma, a 

condição desses sujeitos mostrou-se não ser algo fixo e absolutamente estabelecida. As formas 
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de buscar a liberdade foram diversas, por parte desses sujeitos. No que faz menção a nosso 

recorte espacial e temporal pudemos perceber que as formas de resistência se deram de forma 

silenciosa, onde os sujeitos oprimidos fizeram uso das próprias regras sociais – explícitas e 

implícitas – para galgar seu caminho para o mundo livre, o que não pode ser considerado como 

simples alienação por parte dos mesmos. 

Por último, entendemos que nossa pesquisa ainda encontra-se em estágio inicial e 

pretendemos avançar nesse aspecto, buscando entender como se dava a organização dos 

grupos mestiços existentes na Freguesia do Seridó e suas relações com o mundo escravo e 

livre em meio as dinâmicas de mestiçagem. Para isso deverá ser valorizada a busca por 

trajetórias de vida desses sujeitos, a partir do cruzamento de fontes paroquiais e judiciais, às 

quais temos acesso. 
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UMA FAMÍLIA E SEUS CATIVOS: ESCRAVOS DA FAMÍLIA ALBUQUERQUE 
MARANHÃO – 1823 
 

  Pedro H. M. Ribeiro1250 

A produção historiográfica potiguar apresentou inúmeras vezes a pouca 

expressividade que a escravidão negra tivera nestas terras. Esse fato pode ser decorrente da 

necessidade de “limpar” da história do Rio Grande do Norte as chagas deixadas pelo 

escravismo. De certa forma, é possível pensar em uma negação de um passado que serviria 

de vergonha para muitos intelectuais. Essa suposta negação é contradita pela mesma 

historiografia que tentou cria-la ao observar a presença de cativos africanos destinados às 

plantações desde 15 dias após a fundação da cidade do Natal (CASCUDO, 1984, p. 37).  

No intervalo compreendido entre séculos XVII e XIX, duas atividades econômicas 

foram desenvolvidas em terras potiguares: o plantio da cana de açúcar na faixa litorânea e a 

pecuária desenvolvida no interior. Apesar do estabelecimento de engenhos que foram 

destinados à fabricação de açúcar tenha sido em pequena escala, as terras destinadas 

unicamente ao cultivo da cana seguiam contabilidade diferente. Em primeiro levantamento dos 

engenhos nas capitanias do Norte, datado de 1609, elaborado por Diogo de Campos Moreno 

– Sargento Mor da América Portuguesa – foi listado apenas um engenho no território da 

Capitania do Rio Grande (MELLO, 2012, p. 12.). 

Entende-se que a historiografia desenvolvida nas décadas de 1920 a 1950 tinha 

características específicas de sua época, distinta da escrita historiográfica desenvolvida a partir 

da década de 1980. Nos estudos da primeira metade do século XX era forte a influência 

                                                           
1250 Bacharel em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2012. Aluno de 
licenciatura em História pela Universidade Potiguar. 
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exercida do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB - que se preocupou em delimitar, 

em meados do século XIX, as diretrizes basilares da escrita da História a ser desenvolvida no 

Brasil a partir de então. Fortemente influenciado pelo positivismo europeu, o IHGB incentivou a 

escrita de uma História geral, evolutiva, e factual, na qual se dava grande importância à criação 

dos “heróis” e sua participação no florescimento da História do Brasil (GUIMARÃES, 1988, p. 

06). 

Dentre os eruditos que se dedicaram a “construir” a História do Rio Grande do Norte, 

destacam-se Augusto Tavares de Lyra, que escreveu a primeira História do Rio Grande do 

Norte em 1921. No ano seguinte foi a vez de Rocha Pombo de escrever sobre a História do 

Rio Grande do Norte. Por fim, em 1955 foi publicada a obra de Luis da Câmara Cascudo, 

também intitulada História do Rio Grande do Norte. Nessas três obras é possível ao leitor 

perceber as mesmas características estruturais e de escrita. Os autores em questão se 

preocuparam em “relatar minuciosamente os fatos ocorridos desde os primeiros contatos dos 

colonizadores, até momentos próximos à sua época” (RIBEIRO, 2012, p.13). 

A Escola dos Annales trouxe, a partir de sua segunda geração, a ampliação das 

perspectivas de análises, a abertura para novas oportunidades de fontes, além da possibilidade 

de novas abordagens. A partir desse momento, em especial na década de 1980, é formulada 

a “história social”, que vê os grupos sociais e os processos determinantes e seus resultados 

como centro dos novos problemas a serem estudados (CASTRO, 1997, p 44 – 45).  

A partir dos novos pensamentos historiográficos desenvolvidos nos âmbitos nacional 

e internacional, a escrita da História no Rio Grande do Norte passa a receber, lentamente, as 

influências dessa “nova história”. Os trabalhos desenvolvidos por Fatima Martins Lopes (2005), 

Denise Mattos Monteiro (2007), Helder Alexandre Medeiros de Macêdo (2011) e Muyrakytan 

Kennedy de Macêdo (2012 e 2015) trazem em si as marcas desse novo pensamento de refletir 
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a História. Contudo, esses novos trabalhos pouco refletiram acerca da presença do cativo negro 

nas terras potiguares, principalmente no que diz respeito à faixa litorânea. 

Seguindo o padrão da demais Capitanias/Províncias do Norte da América Portuguesa, 

o Rio Grande (do Norte) teve como bases econômicas a agricultura e pecuária. No tocante à 

agricultura, era necessário o uso de extensa mão de obra para a manutenção das fazendas e 

engenhos que, no período abarcado por este estudo, se tratava da mão de obra cativa, fosse 

esta ameríndia ou africana. Apesar deste estudo compreender que a Capitania do Rio Grande 

não ter feito parte do centro econômico da América portuguesa, estando sempre à margem de 

sua atenção, é inegável a presença do plantio do açúcar na sua costa e, portanto, da 

necessidade do uso de mão de obra escrava para a manutenção dessas plantações. 

Objetivando entender como o cativo não ameríndio pertencente a uma das famílias 

mais influentes da então Província do Rio Grande do Norte e refletindo acerca das funções que 

esse cativo exerceu nas propriedades, assim como das suas características sociais, este estudo 

trabalhou com o inventário post mortem de Antônia Josefa do Espírito Santo Ribeiro, viúva de 

André de Albuquerque Maranhão. O documento foi elaborado em 1823 e publicado 

sistematicamente em 1993 por Olavo de Medeiros Filho. Influente no âmbito econômico-

administrativo da Província do Rio Grande do Norte, a família Albuquerque Maranhão se fez 

presente nestas terras desde a primeira ocupação, com a chegada de Jerônimo de Albuquerque, 

o Torto, ainda no início do século XVI. 

Para o melhor entendimento deste estudo, faz-se necessário observar o sentido dado 

às ideias que compuseram o cerne deste trabalho. A escravidão é certamente o principal 

conceito sobre o qual se debruçou esta pesquisa. Pensa-se, portanto, na ideia moderna da 

escravidão, a qual toma o escravo como mercadoria. Semelhante a qualquer outro objeto de 

compra e venda, o cativo é, neste sentido, um bem alienável sujeito a quaisquer transações 
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comerciais. Contudo, este escravo é visto sob a ótica da História Social, na qual o cativo deixa 

sua impressão, sua marca, na história tanto quanto o homem livre. O escravo é, desta forma, 

um agente social ativo (CASTRO, op cit; SCHWARTZ, 1988). 

Ao longo do texto será possível perceber também a ideia de criança, em especial a 

criança escrava.  Em estudos anteriores, elaborados para a realidade do Rio de Janeiro, 

observou- se que os meninos e meninas escravas iam adquirindo paulatinamente funções 

dentro das propriedades a partir dos quatro anos de idade. Ente os quatro e 11 anos, os jovens 

cativos eram lentamente apresentados às funções que possivelmente exerceriam no futuro, 

muitas vezes acompanhados pelas mães. A partir dos 12, pouco mais ou menos, começavam 

o “adestramento”, sendo concluído por volta dos 14 anos, quando começavam a trabalhar como 

adultos. Outros estudos observaram que os escravos de até sete anos não eram relacionados 

à nenhuma função, mesmo que acompanhados. Uma vez que a documentação estudada para 

a elaboração deste estudo não mostrou nenhuma ocupação, nem referência nominal de função 

para os escravos abaixo de sete anos, levou-se em conta esta data limítrofe para a infância 

(MATOSO, 2002: GOES; FLORENTINO, 2010, p. 184 – 185). 

De porte destas ideias, o estudo quantificou a demografia escrava das propriedades 

pertencentes à mãe de André de Albuquerque Maranhão, Dona Josefa, com base no já referido 

inventário post mortem. Este tipo de documentação trata de processos judiciais, que têm o 

objetivo de legalizar a transferência de bens, precedendo às partilhas. Todas as posses do 

inventariado, até o momento de sua morte, são analisadas, tais como terras, habitações 

escravos, gado, ferramentas, móveis, joias, objetos de uso pessoal, entre tantos outros bens. 

É importante observar que o modelo dos inventários mudou muito pouco ao longo do tempo e 

todos eles apresentam praticamente o mesmo tipo de informação, permitindo um estudo 

comparativo entre famílias, parentes e períodos. (STANCZYK FILHO, 2003) 
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Apesar de conter inúmeras informações acerca das posses de Dona Antônia, esta 

pesquisa se dedicou especialmente na análise mais detalhada das características do 

contingente escravo que se encontrava sob a posse da família Albuquerque Maranhão, da 

linhagem direta de André de Albuquerque Maranhão, observando, principalmente, a idade dos 

escravos. Apesar da família em questão abranger vasta ramificação pela América Portuguesa, 

dedicamo-nos a estudar aqueles herdeiros do engenho Cunhaú e suas propriedades diretas. 

Em publicação de 1984, Cascudo afirmou que em 1805 havia no Rio Grande do Norte 

8072 escravos, dos quais 384 viviam em Vila-Flor, na região do atual município de 

Canguaretama, onde se localiza o engenho Cunhaú. Infelizmente não existem números que 

demonstrem a população cativa no Rio Grande do Norte em 1823, ano de elaboração do 

inventário. A data mais aproximada, também apresentada por cascudo, é de 1835, momento 

no qual havia 10240 escravos no Rio Grande do Norte, entre pretos, pardos e outras 

classificações étnicas. 

Apesar de não ser explicitado onde esses 10240 cativos estacam alocados, pode-se 

verificar que a quantidade listada no inventário de Dona Antônia corresponde a menos de 1% 

do contingente existente 12 anos depois de sua morte. É importante observar que a Província 

do Rio Grande do Norte não fazia parte do centro econômico do Império, estava, no entanto, 

sempre à margem da atenção da corte. Ainda assim, o número de escravos registrados pelo 

folclorista potiguar é significativo. 

O primeiro aspecto a ser dada atenção diz respeito às atividades exercidas pelos 

escravos nas propriedades de Dona Antônia. É possível averiguar que, dentre todos os ofícios 

listados no inventário, o negro ocupava funções que requeriam determinado grau de 

especialização, tais como os tacheiros e caldeiros/caldeireiros, além do ofício de carpintaria, 

presente no inventário como carapina. 
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Objetivando entender um pouco mais os trabalhos exercidos pelos escravos, é 

importante compreendermos suas nomenclaturas e funções. É possível encontrar no inventário 

o tacheiro. Esta função, ou o escravo encarregado de tal atividade, era responsável por mexer 

o melado, até chegar ao ponto de ser colocado nas fôrmas. O caldeireiro, ou calcanha, tinha a 

responsabilidade de manter as caldeiras acesas, retirar as escumas e recoloca-las na primeira 

caldeira para serem novamente cozidas. Essas duas funções requeriam a observação constante 

do mestre do açúcar. Que assumia a responsabilidade pela produção e qualidade do açúcar a 

ser produzido e, posteriormente, vendido (SCHWARTZ, 1988, p. 132). Esta função, no entanto, 

não é identificada no inventário, por ser um cargo ocupado por um homem livre, ou pela falta 

dessa função no engenho, mais provavelmente a primeira opção. 

Outra função ocupada por escravos e presente na documentação estudada são os 

carreiros. Estes trabalhadores tinham a responsabilidade de transportar a cana de açúcar das 

plantações para os engenhos. Eles possuíam elevada importância dentro do processo de cultivo 

e produção do açúcar. Esse cargo correspondia a 8% dos cativos alocados nos engenhos do 

Recôncavo Baiano, entre 1550 e 1835 (SCHWARTZ, 1988, p. 108). Era costumeiro que esses 

carreiros abastecessem os carros de bois e os guiassem para a fábrica do engenho. No entanto, 

tanto no engenho Cunhaú, como no Tamatanduba, haviam apenas dois escravos nesta função. 

É possível que outros cativos exercessem esse trabalho e esteja, no inventário, sem a função 

descriminada. 
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Tabela 1: Atividade e ocupação 

Atividade Cunhaú Tamatanduba Fazendas 
Feitor 1 1 0 
Carreiro 2 2 0 
Carapina 1 0 0 
Caldereiro 1 0 0 
Tacheiro 1 0 0 
Pedreiro 0 1 0 
Tanoeiro 0 1 0 
Fábrica 27 0 14 
N.D 54 50 3 

FONTE: MEDEIROS FILHO, Olavo de. O engenho cunhaú à luz de um inventário. Natal: 
Fundação José Augusto, 1993. 

Como pode ser verificado na tabela acima, os engenhos Cunhaú e Tamatanduba 

dispunham, cada um, de um escravo cuja função era hierarquicamente superior às demais: o 

feitor. Historiadores têm destacado a prioridade dada aos mestiços quanto aos cargos que 

exigiam maior confiança de seu proprietário. Schwartz destacou em seu estudo que os mulatos 

costumavam ser favorecidos, uma vez que tendiam a trabalhar na casa grande ou terem maiores 

oportunidades de adquirir especializações. No tocante aos criolos, o referido autor destaca que 

estes pouco se diferenciavam dos negros, com uma pequena vantagem de exercer atividades 

domésticas (SCHWARTZ, 1988, p. 137). No entanto, observa-se que a função de feitor era 

ocupada por um escravo criolo no engenho Cunhaú e por um cabra no Tamatanduba. A saber, 

os cabras diziam respeito aos escravos filhos de negros com mulatos (MEDEIROS FILHO, 

1993; SCHWARTZ, 1988, p. 141.) 

A tendência à priorização dos criolos e mestiços para os trabalhos ditos superiores, 

dava-se, em parte, pelo fato de que esses escravos nasceram na América Portuguesa e, 

portanto, falavam português, além de terem recebido treinamento ao longo de seu crescimento. 
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Esses fatores teriam criado determinada confiança nos senhores para com os cativos e, 

portanto, estres tendiam a serem priorizados para os melhores postos de trabalho. 

Para a manutenção da fábrica do engenho eram necessários entre 20 e 25 

trabalhadores, os quais eram encarregados de diversas funções como as já mencionadas 

tacheiro e caldeireiro, além dos metedores, moedeiras e calumbás (SCHWARTZ, 1988, p. 135-

136). Estes três últimos não existiam nos engenhos estudados, ou não foram listados na 

documentação. 

Quando reflete acerca do regime escravista e os requisitos de trabalho, Stuart 

Schwartz afirma que os engenhos eram chamados de fábricas. Isso é embasado pelo autor ao 

indicar que o maquinário utilizado nas fazendas era o que mais se aproximava das fábricas 

modernas da Revolução Industrial. Equiparando os engenhos às indústrias modernas, o referido 

historiador afirma que os escravos possuíam funções específicas no fabrico do açúcar. Embora 

fosse um processo complexo, os cativos não precisavam conhece-lo por completo, bastava-

lhes as técnicas das funções para as quais eram destinados. Apenas o feitor mor e o mestre 

de açúcar tinham o dever de conhecer todos os passos da fabricação (SCHWARTZ, 1988, p. 

137-138). 

No engenho Cunhaú, foram listados 27 escravos ocupando a fábrica, dentre homens 

e mulheres, o correspondente a 32,5% da escravaria vinculada à fazenda. No tocante ao 

engenho Tamatanduba, não foram identificados os cativos que operavam especificamente a 

fábrica. Isto se trata de um caso curioso, uma vez que o inventário assinala a existência de 

uma casa de moenda, de caldeira e de purgar, da mesma forma que existia no Cunhaú. 

Contudo, o Tamatanduba apresentou 50 cativos cujas funções não foram determinadas no 

documento. Esse número condiz com 90,9% do total de escravos da propriedade. É possível 
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supor, desta forma, que os trabalhadores da fábrica do Tamatanduba fazem parte desse 

contingente cuja função não foi determinada no inventário. 

É interessante observar que, à exceção dos feitores, os demais escravos cujas 

funções foram discriminadas, trabalhavam da fábrica do Cunhaú, incluindo os designados como 

carreiro e carapina, além dos que já tinham suas funções ligadas à produção do açúcar, o 

tacheiro e caldeireiro. Dos 27 cativos ligados à fábrica, 20 eram do sexo masculino, e apenas 

sete do sexo feminino. Como observou Schwartz, trabalhar nas fornalhas, tachas e caldeiras 

era de cunho prioritariamente dos homens. As mulheres entravam nessas funções para manter 

o fogo aceso. De forma geral é observado que as funções que necessitassem de maior força 

física, ficavam a cabo dos homens, enquanto as mulheres eram destinadas às funções de 

demandassem maior precisão. (SCHWARTZ, 1988, p. 138).  

É curioso observar que a quantidade de escravos descritos como fábrica, alocados 

nas fazendas de criação é bem expressiva. Uma vez que a função dessas fazendas não era o 

fabrico de açúcar, mas a criação de gado, à qual fábrica estariam esses cativos ligados? É 

possível, contudo, especular que a fábrica mencionada no inventário esteja ligada ao curtume 

do couro, ou ao corte da carne, a serem comercializados dentro ou fora da Província. Ao todo 

são listados 17 cativos localizados nas fazendas de criação de gado. Dentre esses, 14, 82,3%, 

eram destinados à fábrica e três outras não foram determinadas. Todos os 14 cativos da fábrica 

eram homens, enquanto apenas um cativo, dos três de função não determinada, era mulher. É 

possível conjecturar que as atividades exercidas nas fazendas de criação exigissem maior força 

física, daí a predominância de homens nessas propriedades. Contudo, a real função dessas 

fábricas, não possa ser afirmada. 

Outro elemento que este estudo se dedicou a analisar foi o porto de procedência ou 

etnia dos escravos de Dona Antônia. Determinar a procedência dos escravos trazidos para a 
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América Portuguesa é, certamente, um assunto muito delicado a ser tratado. Uma vez que 

africanos de diversas regiões embarcaram para o além-mar, torna-se árdua a determinação 

exata de onde o cativo era proveniente. Assim, a nomenclatura porto de procedência faz melhor 

referência na diferenciação dos negros escravizados.  

Historiadores divergem quanto à nomenclatura genérica para os negros vindos do 

continente africano para a América Portuguesa. Enquanto alguns pesquisadores se referem a 

eles por negros da guiné, outros preferem o termo negro boçal. Há ainda outros estudiosos que 

simplifiquem essa diferenciação nomeando os escravos africanos de negros ou pretos 

(SCHWARTZ, 1988, p. 58; MEDEIROS FILHO, 1993, p. 53; MATTOSO, 2003 p. 252). Para 

fins práticos, neste estudo optou-se pelo uso dos termos negro e preto para fazer referência 

aos escravos nascidos no continente africano, uma vez serem esses os termos utilizados na 

documentação estudada. 

Ainda se preocupando com as terminologias utilizadas neste trabalho e a melhor 

compreensão do leitor, faz-se necessário uma pequena explicação acerta da tipologia étnica 

presente neste estudo. Aqueles cativos, filhos de pais africanos, mas que nasceram em terras 

da América Portuguesa recebem o nome de criolos, os mulatos, por sua vez, dizem respeito 

aos escravos filhos de pais brancos e mães negras. Os cabras, como já foi dito anteriormente, 

eram aqueles filhos de mulatos com negros. Além destas denominações, é possível verificar no 

inventário, cativos provenientes de três portos africanos distintos: Angola, Congo e um Guiné, 

este também chamado de Fula, além de um preto que, como foi visto, refere-se genericamente 

ao nascido na África (MEDEIROS FILHO, 1993, p. 55). Esses cativos originalmente africanos 

totalizam 67, entre homens e mulheres, como pode ser verificado abaixo. 

Tabela 2: Etnia / Porto de procedência. 

  Cunhaú Tamatanduba Fazendas TOTAL 
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Af
ric

an
o 

Angola 29 28 6 63 
Congo 2 0 0 2 
Fula 1 0 0 1 
N.D. 1 0 0 1 
TOTAL 33 (21,4%) 28 (18,1%) 6 (3,8%) 67 (43,5%) 

Am
er

ica
no

s 

Criolo 23 11 4 38 
Cabra 3 5 5 13 
Mulato 7 5 0 12 
N.D. 17 6 2 25 
TOTAL 50 (32,4%) 27 (17,5%) 11 (7,1%) 88 (57,14%) 

FONTE: MEDEIROS FILHO, Olavo de. O engenho cunhaú à luz de um inventário. Natal: 

Fundação José Augusto, 1993. 

É possível notar que a procedência que predomina entre os escravos africanos é a 

Angola. Quadro grandes ciclos de tráfico de escravos africanos podem ser percebidos. O 

primeiro ciclo, ainda no século XVI deu maior prioridade aos negros Sudaneses, naturais do 

norte do continente africano. Esse ciclo ficou conhecido por ciclo da Guiné. Já a partir do século 

XVII é percebida a vinda de maior número de bantus oriundos da área equatorial e central da 

África. Este segundo ciclo ficou conhecido como ciclo de Congo, e Angola. O terceiro ciclo de 

escravos a serem transportados para a América Portuguesa foi denominado de costa da Mina, 

o qual dominou todo o século XVIII. Em meados do século este ciclo se desdobrou e dou 

seguimento ao ciclo da costa de Benin. Já no século XIX, auge do quarto e último ciclo, houve 

a predominância de negros de Angola e Moçambique (MATTOSO, 2003, p. 23, 110 - 111). 

Devido a esses ciclos do tráfico, a predominância dos escravos provenientes do porto de Angola 

seja mais expressiva nas propriedades de Dona Antônia. 

Quando nos debruçamos na análise dos escravos nascidos na América Portuguesa e 

mestiços, pode-se perceber a predominância dos criolos, com 38 escravos dessa nomenclatura, 

12 mulatos e 13 cabras. No entanto, existem 25 cativos listados cuja etnia não foi identificada 
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pelo elaborador do inventário estudado. Neste ponto uma questão se coloca; se os criolos 

dizem respeito aos escravos cujos pais são, ambos, negros, uma vez que a maior parte destes 

escravos não africanos são criolos, haveria aí uma preferência a uniões entre escravos? Esta 

prática endogâmica há muito tem sido discutida na academia e é possível verificar a tendência 

desta prática também no caso estudado, no qual 43,18% dos cativos não africanos são criolos 

(SLENES, 2011). A procedência desses indivíduos não é explicada na documentação, ficando 

em aberto se esses criolos nasceram em cativeiro ou foram comprados. 

É relevante observar que, ainda nos primeiros anos no império, uma província com o 

Rio Grande do Norte, tenha tamanha predominância de africanos pertencentes a uma única 

família. Provavelmente esses escravos não foram comprados na mesma província na qual 

trabalhavam, mas sim na Província de Pernambuco ou Maranhão. Da mesma forma, ao 

analisarmos a quantidade de criolos, é possível perceber a predominância deles entre os cativos 

nascidos na América Portuguesa, nas fazendas de criação de gado. Haveria aí uma relação 

entre o nascimento nas terras americanas e o melhor conhecimento das terras para a criação 

de gado? É uma questão para ser analisada futuramente. 

A terceira informação contida no inventário da genitora de André do Cunhaú diz 

respeito à idade de cada um dos cativos pertencentes à inventariada. Para este estudo, foram 

determinadas três faixas etárias que tiveram como objetivo selecionar os escravos em idades 

produtivas para os proprietários, mesmo que determinar a idade produtiva deste cativo seja um 

trabalho demasiadamente complexo dadas as inúmeras variantes existentes. Todavia, para fins 

deste estudo, levou-se em consideração a vida ativa do escravo, do ponto de vista de produção 

de trabalho, entre os oito e 34 anos de idade (MATTOSO, 2003, p. 86). É importante observar 

que historiadores divergem quanto à essa faixa etária produtiva dos escravos, havendo aqueles 

que sugerem os 14 anos a idade na qual o escravo seria considerado adulto e exerceria 



 

 
1098 

 

atividades práticas dentro das propriedades (SCHWARTZ, 1988; FLORENTINO; GOIS, 2010, 

p. 184). 

Temos, então, três faixas determinantes: até os sete anos o cativo será considerado 

criança, portanto sem função na produção; entre os oitos e 34 anos entende-se que o escravo 

tem capacidade plena para exercer suas funções como adulto ou para iniciarem seu 

adestramento; os cativos acima de 35 anos são considerados velhos e, por isso, não seriam 

mais tão valorizados para o trabalho (MATTOSO, 2003, p. 86). Predominantemente, a 

população cativa nas propriedades era adulta, enquanto as crianças costumavam representar 

apena 0,2% dos escravos em uma propriedade. Contudo, essa variação poderia sofrer 

alterações de acordo com o intervalo entre uma compra de escravos e outra. É observável que 

o número de crianças na propriedade tendia a aumentar quando o intervalo entre as compras 

era maior. Em fazendas que passassem 20 anos sem comprar escravos, era possível ver uma 

terça parte da escravaria composta por crianças. Dessa mesma forma, nas propriedades cujo 

intervalo fosse de 50 anos, era possível que o número de crianças cativas correspondesse à 

metade da população escrava daquela fazenda (FLORENTINO; GOIS, 2011, p, 178). 

Tabela 3: Classificação etária dos cativos. 

Faixa etária Cunhaú Tamatanduba Fazendas de gado 
0 – 7 17 10 0 
8 – 34 49 29 7 
+ 34 16 15 6 
N.D. 1 0 1 

FONTE: MEDEIROS FILHO, Olavo de. O engenho cunhaú à luz de um inventário. Natal: 
Fundação José Augusto, 1993. 

No documento objeto deste estudo, como pode ser observado na tabela acima, os 

cativos com idade inferior ou igual a sete anos correspondem a 14,67% do contingente escravo 



 

 
1099 

 

listado. De todas as 27 crianças cativas, em apenas quatro podem ser identificadas os seus 

genitores. Apesar da historiografia levantar a ideia de que as crianças poderiam ser usadas 

para guiar os carros de bois nos engenhos de tração animal (SCHWARTZ, 1988, p. 109), a 

fábrica do Cunhaú era movida por força hidráulica, não havendo a necessidade das crianças 

para esse fim, portanto. Este dado leva a supor, portanto, que a última compra de escravos 

teria sido feita aproximadamente 15 anos antes do falecimento da inventariada, isso quer dizer 

21 anos antes do inventário ser elaborado. Tempo suficiente para a formação de famílias 

escravas e o surgimento de elevado número de crianças escravas. 

A prática de compadrio entre os cativos, como forma de estabelecimento de vínculos 

internos, é ponto bem estabelecido na historiografia recente. Uma vez que não são encontrados 

os pais de vários desses infantes no inventário, pode-se supor que eles foram apadrinhados 

por outros escravos da mesma propriedade. Essa prática, comum no Rio de Janeiro, 

possibilitada a formação de laços interpessoais e a formação de comunidades africanas. 

Observa-se ainda que em propriedades cujo intervalo de compra de escravos supera os 20 

anos, 90% dos cativos possuíam algum parente na mesma fazenda. Esses laços sociais 

formados pelos escravos era o que dava suporte às crianças cujos pais não se encontravam 

mais na fazenda (FLORENTINO; GOIS, 2011, p. 181). 

De toda forma, a quantidade de escravos menores de sete anos correspondia a um 

número significativo para uma fazenda que dependia da produção de açúcar e cultivo da cana-

de-açúcar. Esse número fica ainda maior quando se soma com os escravos maiores de 35 

anos, considerados velhos para o trabalho. Somados, esses dois grupos compunham uma 

massa de escravos não produtivos. Na totalidade, os escravos fora da faixa de produtividade 

correspondiam a 25% da população cativa. Um quarto de todos os escravos de Dona Antônia 

não se enquadrava no melhor perfil para o trabalho. Esse número corrobora ainda com a 
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hipótese do intervalo de tempo entre uma compra de escravos e outra. O número de cativos 

fora da faixa de produtividade tendia a aumentar significativamente quanto maior fosse o 

intervalo de compras. 

Juntamente com os escravos fora da faixa etária produtiva, encontram-se os cativos 

cujo estado de saúde os impossibilitava de trabalhar na lavoura, ou na fábrica. Foram listados 

no inventário sete escravos doentes: um aleijado de uma mão, outro de uma perna, uma 

portadora de hérnia, um considerado “muito doente sem mais remédio”, além de três cujas 

doenças não foram especificadas (MEDEIROS FILHO, 1993, p.55). Com esses números, é 

possível verificar que 28% dos escravos eram considerados improdutivos, restando apenas 72% 

dentro da faixa de produtividade. 

A idade dos escravos de uma propriedade pode servir, entre várias coisas, para 

determinar, como foi visto, o intervalo no qual os proprietários compravam escravos. Contudo, 

essa informação, somada ao estado de saúde do cativo, também serve como base para a 

avaliação do valor desses escravos na elaboração do espólio do inventariado. Os escravos 

velhos e crianças tinham baixo valor de mercado, quando comparados com os escravos dentro 

da faixa etária produtiva de trabalho (MATTOSO, 2003, p. 86). Apenas 4% dos escravos 

desembarcados e vendidos no Valongo, no século XVIII, tinham menos de dez anos de idade, 

o que mostra a prioridade dada no tráfico de africanos adultos (FLORENTINO; GOIS, 2011, p. 

177). 

A historiografia mostra que para a primeira metade do século XIX, o valor dos escravos 

velhos e crianças variavam de 10 mil a 50 mil réis, valores muito inferiores aos atribuídos aos 

cativos adultos saudáveis, que chegavam a valer 200 mil réis os homens e 150000 réis as 

mulheres. No que dizia respeito aos escravos doentes, seus valores assemelhavam-se aos das 

crianças e velhos, variando de 10 a 50 mil réis cada escravo (MATTOSO, 2003, p. 86). A 
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equiparação dos valores dos escravos velhos e crianças com os escravos doentes mostra que 

esse grupo de escravos era pouco valorizado no comércio devido à pouca participação no eito, 

fosse na lavoura, na fábrica ou na criação de gado. 

Quando se observa os escravos de Dona Antônia, a média dos valores dos escravos 

fora da faixa produtiva era de 70 945 réis. Analisando esse valor, é possível perceber que a 

média verificada no Valongo é inferior à média apresentada na documentação deste estudo. 

Esta disparidade de valores indica o elevado custo para se adquirir um escravo na Província 

do Rio Grande do Norte. Isso certamente se deve à distância entre os pontos de venda e a 

Província. 

Dentre os valores dos escravos fora da faixa etária de produtividade, dois cativos 

apresentam valores equivalentes aos escravos homens, adultos, seguindo a média apresentada 

por Mattoso. Esses escravos eram, um, o feitor da fazenda Tamatanduba, cujo valor atribuído 

foi 200 mil réis, cabra de 40 anos, e o outro era carreiro, cabra de meia idade, também do 

Tamatanduba, ao qual foi atribuído o mesmo valor de 200 mil réis. Essa quantidade, dizia 

respeito ao valor máximo atribuído a um escravo homem, adulto, sadio, no ano de 1820 

(MATTOSO, 2003 p. 87). Esse fator se deve por serem os artesões, feitores e escravos 

domésticos mais valorizados que os escravos cujo trabalho era vinculado à lavoura. Essa 

mesma valorização é vista também nos cativos especializados da fábrica (SCHWARTZ, 1988, 

p. 137). 

Quando observado o valor dos escravos doentes, independente de idade ou etnia, é 

possível encontrar uma média de 71 250 réis por cativo, sendo que dois dos sete cativos 

doentes não apresentam valor algum atribuídos a eles, uma vez que seus estados de saúde 

eram muito graves. Esse valor médio atribuído aos escravos de Dona Antônia também supera 

o valor atribuído aos escravos comercializados no Valongo, estudados por Mattoso. 
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Se o valor dos escravos havia subido, se os escravos de Dona Antônia, de alguma 

forma, valiam mais que os demais, ou se os custos de compra e transporte dos cativos faziam 

seu valor ser mais elevado, o fato é que, do ponto de vista do valor dos cativos, os que 

pertenciam à inventariada, mãe de André de Albuquerque, foram avaliados acima da média 

percebida pela historiografia, fato este que resultou, ao final do inventário, em uma soma maior 

do cabedal a ser distribuído entre os beneficiados herdeiros. 

Com tudo que foi analisado neste estudo, comparando os dados presente no inventário 

com estudos já consagrados da historiografia brasileira referentes a diversas regiões da América 

Portuguesa, é possível perceber que as características dos escravos de Dona Antônia Josefa 

do Espírito Santo Ribeiro condiziam com as mesmas características dos escravos das demais 

áreas estudadas anteriormente. Mesmo não tendo sido a província do Rio Grande do Norte de 

grande importância para a Coroa portuguesa, a presença do negro escravizado nestas terras e 

inegável. Também se torna inegável que o cativo não ameríndio exerceu as mesmas funções 

e seguiu as mesmas características encontradas nas províncias de maior relevância para a 

Coroa. 

A família Albuquerque Maranhão se fez presente desde os primeiros momentos do 

estabelecimento da ainda Capitania do Rio Grande. Primeiramente com Jerônimo de 

Albuquerque e seu filho, homônimo, que teve participação ativa na colonização das capitanias 

do Norte. Jerônimo de Albuquerque Maranhão deu aos seus filhos a sesmaria na qual foi 

instalado o engenho Cunhaú, onde se encontrava o maior número de escravos da inventariada. 

Ao longo de dois séculos a família se fez presente nas terras do Norte da colônia 

luso-americana. André de Albuquerque Maranhão, morto na revolução de 1817., havia dado 

continuidade às atividades agrícolas e pecuaristas desenvolvidas pela sua família ao longo dos 

séculos na capitania. Administrando as posses de sua mãe, que haviam sido herdades de seu 
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pai e homônimo, Andrezinho do Cunhaú regia várias terras, engenhos e rebanhos, além das 

plantações de cana de açúcar, juntamente com a fabricação do açúcar no engenho Cunhaú. 

Seu cabedal, listado no inventário, objeto deste estudo, era vasto e certamente um dos maiores 

da região, acumulado ao longo de muitos anos e sucessivas repartições hereditárias. 

Dentre os seus bens se encontravam os escravos. Esse contingente cativo, bastante 

heterogêneo, enquadrou-se perfeitamente nas características dos escravos encontrados, no 

mesmo período estudado, em outras províncias. Esses escravos de Dona Antônia exerciam 

funções diversas nas propriedades nas quais estavam alocados. Das mais específicas e de 

maior esforço braçal como tacheiros e carapinas, aos mais gerais e de maior status, como o 

feitor. Tais funções, assim como nas demais localidades, eram exercidas prioritariamente por 

escravos homens, devido à necessidade de maior força física. Já as mulheres, embora não 

especificadas na documentação, provavelmente auxiliavam os homens nas fábricas e/ou 

exerciam funções dentro da casa do engenho, no lido doméstico, além da lavoura. 

O elevado número de cativos cuja idade encontrava-se fora do grupo etário de 

produção ativa do engenho proporciona um vislumbre da frequência com a qual eram feitas as 

compras de cativos para a propriedade. Uma vez que o mercado de escravos mais próximo se 

encontrava no porto de Pernambuco, as compras de cativos provavelmente seriam feitas com 

o intervalo de aproximadamente 25 a 30 anos, dada a quantidade de crianças de velhos 

existente nas propriedades, especialmente nos engenhos Cunhaú e Tamatanduba. Essa 

distância entre o mercado de venda de escravos e as propriedades da inventariante influenciava 

diretamente no valor dos seus escravos. Foi percebido que os valores dos cativos listados eram 

superiores aos valores encontrados na historiografia já consagrada a respeito da escravidão na 

América portuguesa. Apesar do preço máximo para o escravo adulto, homem, encontrado nesta 

pesquisa, seja equiparado ao valor encontrado em estudos anteriores, foi percebido que o valor 
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dos escravos velhos, crianças e doentes, além das mulheres e demais cativos sem função 

específica, era superior ao valor encontrado nos estudos para outras áreas da América 

Portuguesa. Esse fator favoreceu o espólio da inventariada, aumentando assim o valor da 

herança a ser repartida pelos herdeiros. 

Desta feita, é possível estabelecer as principais características dos escravos da 

inventariada. Cativos que em anda se diferenciavam dos demais encontrados ao longo da 

colônia. O número de escravos em uma propriedade e em sua fábrica, atividades exercidas, 

valores, discrepâncias entre números de adultos, crianças e velhos. Todos os fatores condizem 

com o que já foi estudado anteriormente por diversos historiadores. O Rio Grande do Note foi 

uma Capitania e Província à margem da corte, mas isso não diferenciou o modelo escravista 

implantado por uma das mais relevantes famílias da região. 
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VISITAÇÕES DO “SANTO OFÍCIO” NO BRASIL COLONIAL: CONTROLE 
RELIGIOSO E SOCIAL POR MEIO DE UMA “CATEQUIZAÇÃO PELO MEDO" 
 

Halyson Rodrygo Silva de Oliveira 

 

 O espaço não é algo dado, um a priori, uma instância naturalizada, palco de 

experiências humanas atemporais. Antes, pode-se dizer que este é resultado de 

práticas e de ações humanas, campo de forças, desigual e descontínuo, culminância 

de processos sociais. Assim sendo, a perspectiva espacial apresenta-se como condição 

de possibilidade de uma historiografia do tempo presente que reflete e reavalia seu 

lugar e suas interlocuções com os variados campos do saber – a geografia, a 

arquitetura, o urbanismo e a demografia, por exemplo. O espaço pode ser entendido, 

nesse sentido, como uma categoria central nos estudos de cunho historiográfico.  

 Durante muito tempo pouco se falou, no âmbito da historiografia, sobre a 

necessidade de levar-se em consideração a dimensão histórica dos espaços. A ênfase 

analítica temporal – que caracteriza a História enquanto disciplina especializada – talvez 

tenha limitado as gerações de historiadores, até um passado recente, a não 

problematizar de modo mais consistente a historicidade dos espaços e a construção ao 

longo do tempo das mais variadas espacialidades – sejam territórios, lugares, fronteiras 

                                                           
 Licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Mestre em 
História pelo Programa de Pós-Graduação em História (UFRN). Tem interesse na área de História, 
com ênfase na história da Inquisição portuguesa no Brasil. Áreas de atuação: História Moderna, 
História do Brasil Colonial e História Social. Atualmente cursa doutorado no Programa de Pós-
Graduação em História Social da Universidade Federal do Ceará – UFC, sob orientação do Prof.º Dr.º 
Eurípedes Funes.   
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e/ou paisagens. Desta forma, é necessário pontuar de modo claro que os espaços são 

historicamente construídos, que qualquer acontecimento histórico, se remete, por sua 

vez, a determinado recorte espacial.   

 Quando se trata do período colonial brasileiro (séculos XVI-XVIII) estas 

questões ganham relevo especial. Ao delimitarmos nosso recorte temporal no estudo 

da história do Brasil colonial, estamos ao mesmo tempo construindo um “funil” espacial. 

Isto se deve, sobretudo, ao fato de levarmos em consideração a historicidade do espaço 

acerca do qual tratamos. O espaço que outrora constituiu o Brasil do período colonial 

é “outro” em relação ao comumente cristalizado no imaginário social do tempo presente, 

fruto de disputas, conquistas e resistências; culminância de intervenções administrativas 

e legais, de práticas politicas e econômicas que lhe deram forma, “conteúdo” e sentido.  

Nestes espaços, grupos, indivíduos e instituições atuaram, na perspectiva 

colonizadora, como espécies de “agentes modeladores” 1251. Entre estes, o papel 

exercido pela Igreja é significativo para entendermos e avaliarmos de que modo esta 

instituição aqui se territorializou. A conquista e consolidação do espaço colonial do 

Brasil pressupunha o transplante e/ou extensão das estruturas administrativas, politicas 

e religiosas portuguesas. A presença dos agentes da Igreja exerceu grande importância 

para a manutenção da colonização portuguesa no Brasil. Manter o controle sobre este 

espaço significava também manter o controle religioso colonial. Nesse sentido, a 

compreensão acerca da presença e atuação de agentes da Igreja no Brasil colonial 

                                                           
1251 VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Os agentes modeladores das cidades brasileiras no período 
colonial. In. CASTRO, Iná Elias [et.al.], (Org.). Explorações geográficas: percursos no fim do século. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997, p, 247-278. 
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apresenta-se necessária, sobretudo, para aprofundarmos as discussões acerca dos 

mecanismos de controle religioso e social empreendidos pela malha eclesiástica local 

e por outras instituições a ela vinculadas, mormente o Tribunal do Santo Ofício da 

Inquisição, no que tange a manutenção da ortodoxia religiosa oficial por meio do 

exercício de controle de “consciências” engendrado pela moral cristã.  

 

*** 

 

IGREJA E INQUISIÇÃO NO BRASIL: o mecanismo das Visitações e a atuação do 

“Santo Ofício” por meio de uma rede de vigilância e denúncias.  

 

 O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição portuguesa foi uma instituição fundada 

no ano de 1536, no então reinado de d. João III, cujo principal foco de interesse residiu 

na manutenção da ortodoxia da fé cristã e católica por meio do combate as chamadas 

heresias. Na Península Ibérica, sobretudo em Portugal, esta atuação persecutória foi 

investida, principalmente, aos cristãos-novos – judeus convertidos forçosamente em 

1497 e seus descendentes. Teriam sido os cristãos-novos, segundo alguns 

historiadores, a fundamental “razão ou pretexto da própria instalação dos tribunais em 

Espanha e Portugal” 1252. O “Santo Ofício” português “reavivou”, em um momento 

peculiar de perseguições religiosas na Península Ibérica, a antiga Inquisição medieval. 

                                                           
1252 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados – Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de 
Janeiro: Campus, 1989, p, 191.  
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No entanto, ao contrário daquela, esta se organizou como uma instituição moderna, na 

qual a complexidade de sua hierarquia, sua engrenagem punitiva e sua subordinação 

direta a monarquia, em lugar do papado, caracterizam, por exemplo, o novo tom dado 

a atuação inquisitorial da Época Moderna nos territórios ibéricos e nas suas colônias. 

Tratou-se, nesse sentido, de uma Inquisição régia, na qual era o rei quem indicava os 

inquisidores gerais, fossem eles confirmados ou não pelo representante apostólico de 

Roma1253.  

 No Brasil, a Inquisição não fundou um tribunal próprio. No entanto, isto não 

significa dizer que os espaços coloniais da América portuguesa estiveram fora do 

programa de cristianização e manutenção da religião oficial do Estado português. 

Inicialmente, o “Santo Ofício” português fez-se representar no Brasil por meio do bispo 

da Bahia, D. Fr. Antônio Barreiros, que a partir do ano de 1579 acumulara às suas 

funções, a de inquisidor apostólico1254. No entanto, de modo pontual e específico, a 

Inquisição portuguesa aqui atuou, ao longo de todo o período colonial, por meio das 

chamadas “Visitações” inquisitoriais. De acordo com a historiadora Sônia Siqueira: 

 

Era a visitação uma inspeção periódica, que, por determinação 

do Conselho Geral do Santo Ofício, realizava um delegado seu 

                                                           
1253 MUNIZ, Pollyanna Gouveia Mendonça; MATTOS, Yllan de. Vigiar a ortodoxia: limites e 
complementariedades entre a Justiça Eclesiástica e a Inquisição na América portuguesa. Revista de 
História (São Paulo), n. 171. Jul/dez, 2014, p.316.   
1254 PEREIRA, Ana Margarida Santos. A Inquisição no Brasil: aspectos de sua actuação nas 
Capitanias do Sul: de meados do séc. XVI ao inicio do séc. XVIII. Coimbra: Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 2006. p, 78.  
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para inquirir do estado das consciências em relação à pureza da 

fé e dos costumes. Uma patrulha da vigilância. Oferecia 

misericórdia aos confitentes, e, ao mesmo tempo, sob ameaça, 

incitava os denunciantes. Um levantamento geral do momento 

dos espíritos. Uma operação de coleta de material para a 

alimentação da máquina da justiça do Santo Ofício 1255 

 

 Na historiografia nacional, as discussões sobre as motivações para o envio 

dessas visitações apresentam algumas perspectivas que, em certo sentido, se 

complementam. Sônia Siqueira (1978), como supra evidenciado, associa a vinda da 

Inquisição ao Brasil com a atividade de coleta de informações para seu funcionamento, 

ou seja, a visitação teria sido motivada para a verificação das estruturas sobre as quais 

se calcava a fé dos moradores locais1256; já a historiadora Anita Novinsky (1972) 

entende que as visitações foram enviadas quando o Brasil deixou de ser inexpressivo 

economicamente, momento no qual o fluxo de pessoas vindas do reino, entre estas um 

grande volume de cristãos-novos, aumentara significativamente1257. Por sua vez, 

Ronaldo Vainfas (1989) alega não haver um motivo especifico e especial para o envio 

das visitações do “Santo Ofício” ao Brasil, argumentando que as visitas de inspeção 

                                                           
1255 SIQUEIRA, Sônia. A Inquisição portuguesa e a sociedade colonial. São Paulo: Ática, 1978, p, 
183.  
1256 Idem. Ibidem, p, 185-186. 
1257 NOVINSKY, Anita. Cristãos-novos na Bahia: 1624 – 1654. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1972. 
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faziam parte do programa expansionista operado pela Inquisição em fins do século 

XVI1258.  

 Com efeito, a presença da atuação da Inquisição não foi exclusividade da colônia 

brasileira. Ao mesmo tempo em que o Conselho Geral da Inquisição enviava, no 

contexto do século XVI, sua comitiva ao Brasil, tantos outros de seus agentes 

encontravam-se espalhados na extensão dos espaços de colonização lusa. As ilhas da 

Madeira e Açores foram, por exemplo, visitadas em 1575-76, 1591-93 e 1618-19; 

Angola em 1561-62, 1589-91, 1596-98 e 1626-27; já os territórios portugueses na 

Ásia, receberam visitas inquisitoriais em 1596, 1610, 1619-21, 1636 e 16901259. O 

Tribunal da Inquisição de Goa, na Índia, único tribunal inquisitorial instalado fora de 

Portugal, fora fundado em 1560.  

A primeira visitação do “Santo Ofício” ao Brasil ocorreu entre os anos de 1591 

e 1595 nas capitanias da Bahia (1591-93), Pernambuco, Itamaracá e Paraíba (1593-

95); já a segunda foi realizada entre 1618-1620 mais uma vez na Bahia; há também 

registros de uma visitação realizada nas capitanias do Sul – Rio de Janeiro, São Vicente 

e Espirito Santo – entre 1627-1628 nas Capitanias do Sul; por fim, a última visitação 

realizada pela Inquisição ao Brasil ocorreu no Grão-Pará entre 1763-17691260.  

                                                           
1258 VAINFAS, Ronaldo. Ibidem.  
1259 PEREIRA, Ana Margarida Santos. Ibidem. p, 62-63.  
1260 A ampla documentação referente a estas visitas foram publicadas no Brasil, ver: Primeira Visitação 
do Santo Ofício às partes do Brasil pelo Licenciado Heitor Furtado de Mendonça - Denunciações da 
Bahia - 1591-1593. Introdução de Capistrano de Abreu. São Paulo: Ed. Paulo Prado, 1925; Primeira 
Visitação do Santo Ofício às partes do Brasil pelo Licenciado Heitor Furtado de Mendonça – 
Confissões da Bahia – 1591-1592. Prefácio de Capistrano de Abreu. Rio de Janeiro: F. Briguet, 
1935; Primeira Visitação do Santo Ofício às Partes do Brasil: Denunciações e Confissões de 
Pernambuco 1593-1595. Prefácio de José Antônio Gonsalves de Mello. Recife, FUNDARPE. 
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 As visitações no Brasil duraram em média dois anos em cada localidade, 

excetuando-se apenas o caso do Grão-Pará, cujo tempo de visitação foi superior as 

demais inspeções do Brasil. A instalação da Inquisição deveria ser um ato solene, no 

qual todas as autoridades civis e eclesiásticas locais deveriam estar presentes nesta 

ocasião, que acontecia geralmente na Igreja matriz das cidades e vilas sob sua 

inspeção. No momento de abertura das inquirições eram lidos documentos, os 

chamados Monitórios de culpas, que listavam os desvios morais e as dissidências da 

fé que eram objeto de interesse inquisitorial. Nesta ocasião também era publicado o 

Édito da Graça – que abria o “período da graça”, que englobava geralmente os trinta 

primeiros dias da visita, no qual as pessoas deveriam apresentar-se voluntariamente 

ao “Santo Ofício”; em seguida publicava-se o Édito da fé, documento este que intimava, 

sob a pena de excomunhão, a população para realizar denúncias daqueles cujos 

comportamentos fossem matéria de investigação inquisitorial. Estes crimes englobavam 

uma miríade de comportamentos: blasfêmias, sacrilégios, feitiçarias, sodomia, bigamia 

e judaísmo oculto (criptojudaísmo), por exemplo.  

A Inquisição no Brasil ainda contou com a atuação de um corpo de servidores, 

leigos e eclesiásticos, para por em funcionamento permanente sua engrenagem de 

vigilância religiosa e, nesse sentido, demarcar um tipo de ação fluida, sutil e cotidiana. 

                                                           

Diretoria de Assuntos Culturais, 1984; GARCIA, Rodolfo (Org.). Segunda Visitação do Santo Ofício às 
partes do Brasil – Denunciações da Bahia, 1618. Introdução Rodolfo Garcia, Anais da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, vol. 49, 1927. FRANÇA, Eduardo de Oliveira; SIQUEIRA, Sônia (Org.). 
Segunda Visitação do Santo Ofício às partes do Brasil pelo Inquisidor e Visitador Marcos Teixeira. 
Livro das Confissões e Ratificações da Bahia, 1618-1620, Anais do Museu Paulista, v.XVII, 1963; 
Livro da Visitação do Santo Ofício da Inquisição ao Estado do Grão-Pará – 1763-1769. 
Apresentação de José Roberto do Amaral Lapa. Petrópolis: Vozes, 1978. 
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Tratamos aqui especificamente dos Familiares e Comissários do “Santo Ofício”. Os 

primeiros eram oficiais leigos do aparelho inquisitorial e tinham como principais funções 

espionar e delatar suspeitos, além de realizar prisões em nome do “Santo Ofício”. Em 

uma sociedade de Antigo Regime, obter uma habilitação de familiar da Inquisição se 

tornava um privilégio social, sendo o alcance deste cargo muitas vezes utilizado como 

instrumento de ascensão social1261.  Daniela Calainho (2006) aponta que foi apenas no 

século XVII que a rede de familiares começou, efetivamente, a organizar-se em 

Portugal, vindo a atingir o seu apogeu no século seguinte1262. Utilizando os dados 

dispostos por Sônia Siqueira (1978), Calainho registra que para a região baiana e 

pernambucana, foram expedidas 148 habilitações para familiar do “Santo Ofício” no 

século XVII, 1148 no século XVIII e 76 no século seguinte1263.  

Percebe-se claramente o aumento significativo do volume de habilitações de 

familiaturas expedidas para o Brasil no século XVIII. No caso dos Comissários, esta 

dinâmica também foi similar. Os comissários da Inquisição eram pessoas eclesiásticas 

cujas principais funções eram, segundo Aldair Carlos Rodrigues (2014), “ouvir 

testemunhas nos processos dos réus e nas habilitação [sic] de agentes inquisitoriais; 

cumprir mandados de prisão com o auxilio dos familiares e organizar a condução dos 

presos”1264, vigiar os condenados que estivessem cumprindo pena de degredo nas suas 

áreas de atuação , além de manter um extremo contato com o Tribunal de Lisboa, 

                                                           
1261 CALAINHO, Daniela Buono. Agentes da Fé: familiares da Inquisição portuguesa no Brasil Colonial. 
Bauru, SP: Edusc, 2006.  
1262 Idem. Ibidem. p, 76.  
1263  Idem. Ibidem. p, 176. 
1264 RODRIGUES, Aldair Carlos. Igreja e Inquisição no Brasil: agentes, carreiras e mecanismos de 
promoção social, século XVIII. São Paulo: Alameda, 2014, p, 126.  
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colhendo e transferindo denúncias.  Nas palavras de Sônia Siqueira os comissários 

eram, por fim, “nas regiões em que não havia Tribunal, a autoridade maior a quem se 

deviam dirigir os outros oficiais do Santo Ofício porventura existentes, e os familiares” 

1265. 

Para o funcionamento da Inquisição era fundamental que houvesse o 

atendimento ao apelo da denúncia e da confissão. A delação era, sem dúvida, o 

combustível principal para alimentação da máquina inquisitorial e, por isso mesmo, 

estimulada pelos membros do “Santo Ofício” e do clero, de modo geral. Já o 

reconhecimento da culpa por meio da confissão era uma exigência comum nos 

procedimentos judiciários do Antigo Regime. Na esfera religiosa representava a 

condição mínima para a possibilidade de salvação da alma. Na Inquisição, a exigência 

da confissão baseava-se, portanto, na dupla característica desta instituição: sendo ela 

ao mesmo tempo um Tribunal e um órgão eclesiástico1266. Além disso, uma 

característica fundamental do “modus operandi” inquisitorial residia na cultura do 

segredo: ao réu não eram reveladas informações como o delito denunciado, seu delator 

ou as circunstâncias envolvidas no suposto delito. Poderia ser um “desvio” cometido 

pouco antes da instalação da visitação, durante a estadia do “Santo Ofício” ou mesmo 

de décadas atrás.  A cultura do segredo agia como propulsor dos suspeitos ao interior 

da engrenagem punitiva inquisitorial.  

 A Inquisição utilizou-se de um complexo aparato de métodos de investigação e 

punição. As penas poderiam ir desde penitências espirituais até o “relaxamento ao 

                                                           
1265 SIQUEIRA, Sônia. Ibidem. p, 160.  
1266 PEREIRA, Ana Margarida Santos. Ibidem. p, 120.  
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braço secular” – um “eufemismo retórico” para indicar o encaminhamento dos réus para 

a execução na fogueira, pela Justiça secular. As sentenças públicas eram lidas, e 

algumas delas executadas, nos chamados “autos-de-fé”, cerimônias que se tornavam 

verdadeiros espetáculos de expiação da heresia do seio da cristandade. Era um 

exemplar e pedagógico exercício de humilhação pública. A Inquisição confiscava os 

bens dos seus presos – que poderia acarretar em uma situação de miséria não só para 

o réu, mas também para toda sua família –, impunha o uso de hábitos penitenciais 

conhecidos como sambenitos, que identificava o réu processado e ajudava a construir 

uma memória negativa, uma “infâmia” pública sobre o penitenciado.  O segredo 

inquisitorial impulsionava o funcionamento das denúncias.  O conjunto destes métodos 

e sua sutil forma de operacionalização constituem aquilo que alguns historiadores, a 

exemplo de Bartolomé Benassar (1984), chamaram de “pedagogia do medo”, ou de 

uma “catequização pelo medo”, como prefere a historiadora portuguesa Maria José 

Pimenta Ferro Tavares (1987) 1267. 

Assim sendo, não raro encontra-se nos documentos da Inquisição o registro de 

variados tipos de comportamentos adotados devido a algum tipo de medo do “Santo 

Ofício”. Há relatos, por exemplo, do receio que a instalação da visitação da Inquisição 

causava em algumas pessoas. Em uma denúncia realizada na Bahia, sobre supostos 

atos cometidos contra o credo oficial por Caterina Mendes e Maria Lopes, duas irmãs 

                                                           
1267 Conf. BENASSAR, Bartolomé. “Modelos de la mentalidade Inquisitorial: métodos de su 
“pedagogia del miedo”. In. ALCALÁ, Angel. (Org). Inquisición española e mentalidad inquisitorial. 
Barcelona: Ariel, 1984; e TAVARES, Maria José Pimenta Ferro. Inquisição: um “compellere intrare” 
ou uma catequização pelo medo (1536-1547).  Revista de História Económica e Social, nº 21, 
Lisboa, Sá da Costa, Setembro-Dezembro de 1987, p. 1-28. 
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cristãs-novas, verifica-se o registro de que “estas judias estavam muito tristes e 

medrosas” com a chegada do “Santo Ofício” aquela capitania1268.  

Em Pernambuco, a primeira denúncia da visitação foi feita pelo cristão-velho 

Jorge Fernandes contra o cristão-novo Francisco Mendes Leão no dia 24 de outubro 

de 1593. Esta denúncia, por exemplo, dá-nos um indicio da recepção social da 

pedagogia inquisitorial. Jorge Fernandes narra que havia quinze anos, estando ele na 

vila da Vidigueira, em Portugal, ouviu dizer publicamente que Francisco Mendes Leão 

havia desaparecido da vila devido a Inquisição. Diz ainda que à época o “Santo Ofício” 

havia realizado uma “prisão de judeus em Beja quatro legoas da Vidigueira e que com 

medo de também ser preso pella Santa Inquisição fogira o dito Francisco Mendes e 

também diziam que juntamente com ele outro seu cunhado que erão casados com duas 

irmãas” 1269. Como o cristão-novo era morador da vila de Olinda, Jorge Fernandes não 

deixou de comparecer a mesa do “Santo Ofício” para denunciá-lo o que, nos parece, 

uma demonstração significativa do atendimento ao apelo inquisitorial para as delações. 

As noticias de fugas motivadas por algum tipo medo da Inquisição aparecem 

com certa regularidade nos depoimentos das denúncias, o que nos faz crer que os 

deslocamentos espaciais de indivíduos isoladamente ou de grupos familiares foram 

utilizados como estratagema para manter-se fora de uma zona direta de influência da 

                                                           
1268 Primeira Visitação do Santo Ofício às partes do Brasil pelo Licenciado Heitor Furtado de Mendonça 
- Denunciações da Bahia - 1591-1593. Introdução de Capistrano de Abreu. São Paulo: Ed. Paulo 
Prado, 1925, p, 241-243.  
1269 Primeira Visitação do Santo Ofício às Partes do Brasil: Denunciações e Confissões de 
Pernambuco 1593-1595. Prefácio de José Antônio Gonsalves de Mello. Recife, FUNDARPE. 
Diretoria de Assuntos Culturais, 1984, p, 12.  
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Inquisição. Em 10 de dezembro de 1594 Domingos Martins denunciara Diogo 

Gonçalves por bigamia. Este já era casado em Portugal e casara-se, mais uma vez, 

na Bahia e lá era residente. O que chama a atenção no registro da denúncia são os 

deslocamentos de Diogo Gonçalves para tentar se manter longe do alcance da 

Inquisição. No final da denúncia registrou-se que o referido Diogo Gonçalves “fugio da 

ditta Bahia com medo do Santo Offício pera as Capitanias debaixo e dellas passara 

pera Angolla” 1270.   

Neste caso, também fica evidente que a motivação para a fuga esteve 

diretamente relacionada com o medo de ser denunciado, processado e possivelmente 

preso pela Inquisição. O Brasil que inicialmente se mostrara atrativo não só pelas 

possibilidades econômicas, mas também por seu um espaço de relativa “liberdade”, 

devido a sua amplitude territorial e a pouca densidade do volume do corpo eclesiástico, 

transformou-se paulatinamente em um espaço marcado pela presença da Igreja e de 

suas instituições. As presenças das visitas da Inquisição, em momentos pontuais, 

auxiliaram e integraram o programa de cristianização destes espaços, ajudando a 

inseri-los na lógica de controle social, politico e religioso de Portugal em seus territórios 

ultramarinos.  

Além dos “tempos de visitação” 1271, chamados por Bruno Feitler (2007) de 

sistema “excepcional de ação inquisitorial” 1272, podemos dizer que a Inquisição se fez 

                                                           
1270 Idem. p. 365. 
1271 RAMINELLI, Ronald. Tempo de visitação. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de 
São Paulo – USP, 1990.  
1272 FEITLER, Bruno. Nas malhas da consciência: Igreja e Inquisição no Brasil: Nordeste 1640-1750. 
São Paulo: Alameda: Phoebus, 2007, p. 78-83.  
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presente em outros espaços do território colonial ao ter na atuação da malha eclesiástica 

local uma rede de colaboração.  Há outras referências da Inquisição no Rio de Janeiro 

nos séculos XVII e XVIII; nas Minas Gerais no século XVIII, bem como em variados 

espaços das Capitanias do Norte, como os casos de processos movidos contra 

moradores de Sergipe (século XVII), do Rio Grande do Norte e do Ceará, por exemplo. 

1273 

Este expansionismo da presença da Igreja e da vigilância da fé foi possibilitado 

pela articulação da instituição inquisitorial com o clero local. Yllan de Mattos e Pollyanna 

Muniz (2014) chamam atenção para este fator, ao afirmarem que:  

(...) para por em funcionamento as denúncias e averiguações 

nas terras de além-mar que não conhecem a fundação do 

tribunal, a Inquisição teve que mobilizar membros locais do alto 

e do baixo clero, regulares – notadamente jesuítas –, poder 

secular e simples anônimos, além, claro, de seus próprios 

agentes. Essa peculiaridade garantiu aos inquisidores a 

constante atividade persecutória nas terras americanas1274  

                                                           
1273 Conf. SILVA, Lina Gorestein Ferreira da. A Inquisição contra as mulheres: Rio de Janeiro, 
séculos XVII e XVIII. São Paulo, Associação Editorial Humanitas, 2005; FERNANDES, Neusa. A 
Inquisição em Minas Gerais no século XVIII.  Rio de Janeiro, Editora da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. 2000; MOTT, Luíz Roberto de Barros. A Inquisição em Sergipe. Aracaju: Sercore Artes 
Gráficas, 1989; Id. A Inquisição no Rio Grande do Norte. O Poti, (Natal), 13-7-1986; VIEIRA 
JUNIOR, Antônio Otaviano. A Inquisição e o Sertão. 1. ed. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 
2008; ALMEIDA, Nilton Melo. Cristãos-novos e seus descendentes no Ceará Grande: a Inquisição 
nos sertões de fora. (Doutorado em História). Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, 2015.  
1274 MUNIZ, Pollyanna Gouveia Mendonça; MATTOS, Yllan de. Ibidem. p.293.   
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O mecanismo do envio de visitações foi utilizado pela Inquisição no Brasil, 

sobretudo, no contexto inicial da colonização, momento este no qual o aparelho 

eclesiástico local se mostrava pouco denso em relação a extensão territorial do espaço 

colonial luso americano. A visitação do século XVIII ao Grão-Pará é, inclusive, 

considerada por alguns historiadores como uma inspeção “excepcional” 1275. Aldair C. 

Rodrigues, ao estudar os mecanismos de promoção social por meio dos cargos da 

Inquisição, chega mesmo a afirmar que houve uma espécie de reordenamento nas 

estratégias da Inquisição que, no contexto do século XVIII, teria se apoiado 

principalmente na sua rede de agentes próprios, diminuindo, em consequência, o envio 

de comitivas para realizar visitações em nome do “Santo Ofício”. Esta ideia esta 

apoiada, sobretudo, no volume de habilitações de agentes inquisitoriais expedidas no 

período entre 1700 e 1801, cujo número total seria de 198 comissários neste 

contexto1276. Aqui nos parece interessante, enquanto possibilidade metodológica para 

pesquisa histórica, identificar e localizar, dependendo do problema em questão, estes 

agentes (familiares e comissários) e os seus respectivos espaços de atuação. Assim 

feito, cremos que poderá ser possível visualizar de maneira mais efetiva a distribuição 

destes “quadros” do “Santo Ofício” no espaço colonial brasileiro e perceber qual a 

contribuição destes agentes na construção desta rede de vigilância religiosa e social.  

                                                           
1275 BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália - Séculos XV-
XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. Sobre a visitação ao Grão-Pará, conf. MATTOS, Yllan 
de. A última Inquisição: os meios de ação e funcionamento do Santo Ofício no Grão-Pará pombalino 
(1750-1774). Jundiaí: Paco Editorial, 2012.  
1276 RODRIGUES, Aldair Carlos. Ibidem. p, 126-130. 
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A complexidade de organização da malha eclesiástica colonial acompanhou a 

expansão territorial da Igreja – e podemos dizer que, por extensão, a atividade 

inquisitorial pôde atingir outros espaços por meio da colaboração da Justiça eclesiástica 

e seus representantes locais. O processo de apropriação e organização do espaço 

colonial do Brasil teve na ação da Igreja portuguesa um importante mecanismo de 

territorialização e cristianização destes espaços.  

Ao atuar por meio de uma complexa rede de agentes e colaboradores, pode-se 

dizer que o alcance da Inquisição na colônia estendeu-se, atingindo não somente os 

períodos específicos de inspeção nas visitações, principalmente para o contexto do 

século XVIII no qual o aparelho eclesiástico colonial já atingira um elevado grau de 

extensão e organização. Nesse sentido, a presença da Inquisição – presença mesmo 

que “virtual” por meio de representantes eclesiásticos – nos espaços mais distantes e 

recônditos do império ultramarino português, e no nosso caso especificamente do Brasil, 

foi possibilitava devido a construção de uma complexa rede que era ao mesmo tempo 

social, politica e religiosa, cujos valores da ortodoxia cristã e as mensagens de controle 

e ordem social por meio da religião estiveram presentes. Assim sendo, entendemos 

que ao lado da manutenção da fé, da moral e da ortodoxia da cristandade nos espaços 

coloniais do Brasil pela Inquisição, operou-se um exercício de integração destes 

espaços aos demais territórios do império ultramarino português. As visitações 

inquisitoriais, ao integrarem o mecanismo de atuação em rede, fizeram parte deste 

movimento de apropriação espacial.  
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AS FESTAS EXTRAORDINÁRIAS DEL REI E A CIDADE DO NATAL: DAS 
BODAS DOS SERENÍSSIMOS INFANTES DE BRAGANÇA E CASTELA AO 
PERECER DE D. JOSE I 

Monique Maia Lima UFRN)1277 

 

I. Introdução 
 

O discernimento sobre os fatos históricos depende de como os agentes 

contemporâneos os descreveram e registraram. Sendo assim, os historiadores possuem 

a função de interpretar os fatos, e os tornar acessíveis para que todos possam conhecer 

se não o todo, mas parte da história de um povo e lugar. Entender a formação de um 

tecido urbano, os costumes e a organização de uma sociedade, requer a maestria de 

investigar não apenas os relatos, mas perceber em cada detalhe mencionado nas 

fontes, os significados que a humanidade, dentro dos recortes espaciais e temporais, 

dispõe para determinada ação ou prática. É nesse sentido, que neste trabalho, iremos 

investigar algumas das festas reais, as festas extraordinárias, realizadas para 

comemorar datas importantes para a família real portuguesa: acontecimentos políticos, 

aniversários, casamentos, aclamações ou exéquias1278, que foram realizadas na cidade 

do Natal, no período colonial.  

Para tanto, esta pesquisa buscou investigar a documentação oficial: a) o livro 

de Termos de Vereação do Senado da Câmara que traduz as ações da câmara, 

informações sobre o funcionamento da cidade, registros das atividades e 

                                                           
1277 Orientanda da professora Dra. Carmen Alveal. 
1278 COUTO, Souza Edilece. Festas religiosas em Salvador – BA. Resgate da Memória, ano 2, n. 4, 
2015, p. 35.  
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correspondências com a metrópole; b) os documentos avulsos do Arquivo Histórico 

ultramarino de Lisboa (AHU), que por meio de suas correspondências transmitem as 

respostas do rei de Portugal à colônia. 

Por meio das fontes investigadas foi possível concluir que existe menção a 

atividades realizadas em função de casamentos reais ou morte/exéquias, na cidade do 

Natal. No ano de 1729, foram registradas informações referentes aos casamentos dos 

príncipes reais D. Fernando e a princesa D. Maria Bárbara, filha de D. João V; e ao 

casamento do príncipe D. José com a princesa Mariana Vitória de Bourbon; em 1777, 

o Senado da Câmara registrou atividades em relação a morte do rei D. José I, e uma 

outra menção sobre as homenagens em razão aos casamentos dos príncipes de 

Portugal foi encontrada para o ano de 1786. 

A análise compõe o quadro de investigações que se detém a perceber os 

aspectos do poder simbólico de representação, inseridos na realização de festas em 

prol da família real portuguesa.  

O sentido empregado no conceito de poder simbólico apresentado neste 

trabalho refere-se aos estudos de Pierre Bourdieu1279, ao considerar o poder simbólico 

como o poder de construção de uma realidade que tende a estabelecer uma ordem, 

um sentido imediato do mundo. Os sistemas simbólicos – constituídos por arte, religião, 

língua – são instrumentos de conhecimento e comunicação, são subjetividades 

estruturantes, que concebem ou estabelecem as lógicas que organizam o mundo. 

Desse modo, a objetividade ou o sentido imediato do mundo é conseguido pela definição 

da concordância das subjetividades estruturantes. Por conseguinte, a Coroa portuguesa 

                                                           
1279 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, p. 39. 
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pode ser considerada uma estrutura, uma subjetividade estruturante, que deteve poder 

simbólico, e construiu símbolos. Logo, as festas reais podem ser entendidas como 

exemplo dos símbolos elaborados pela Monarquia lusa e utilizadas como instrumentos 

de integração social, mas também, como instrumentos/mecanismos utilizadas pela 

Coroa para legitimar espaços, ordem, presença e conquista. 

Posto que, pode-se considerar a festa como instrumento de comunicação 

e conhecimento, símbolo, que “tornaria possível o consensus acerca do sentido do 

mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social”1280. 

Tem-se a hipótese que a festa no período colonial, representou uma produção simbólica 

utilizada como instrumento de dominação. A festa apresenta-se também como “um 

processo coletivo que simultaneamente manipula o espaço por meio de certos 

movimentos em certo tempo e produz seu espaço específico”1281. De acordo com a 

definição de festa que estamos discutindo, iremos trabalhar a articulação dos 

significados das imagens que compõem o evento, por exemplo: os fogos de artifício, as 

cavalhadas; assim como o ver e ser observado, dos atores e espectadores da festa, 

como a obrigatoriedade dos oficiais da câmara em assistir os festejos.  

Destarte, a festa colonial configurou uma complexa gama de exposição de 

relações sociais inerentes à sociedade do espetáculo vinculada, a monarquia 

                                                           
1280  BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, p. 10.  
1281 HANSEN, João Adolfo. A categoria “representação” nas festas coloniais dos séculos XVII e 
XVIII. Apud _ Louid Marin. “Manifestation, cortége, desfile, Procession”, in: De la representation. Paris 
Seuil/Gallimard, 1994, p.48.  _ in: István Jancsó, Kantor, Iris(orgs). Festa cultura e Sociabilidade na 
América Portuguesa,volume II, São Paulo: Hucitec: editora da Universidade de São Paulo: Fapesp: 
Imprensa oficial, 2001, p.735. 
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portuguesa. Logo, está associada ao conceito de representação oferecido como “um 

dispositivo retórico e teológico-político que produz uma aparência; efetuada como 

presença visível de seres e instituições da “política católica”, invisíveis, mas presentes 

na colônia, como a Corte, o rei e o papa, em vários signos”1282.  

Nesse sentido, os festejos no período colonial, estavam atrelados ao corpo 

místico da sociedade luso-americana, permeados de significados e que correspondia a 

intenção de transparecer uma unidade da comunidade colonial que ansiava por 

subordinar-se a vontade real.  

Neste ínterim pretendeu-se analisar a transposição de modelos estruturais 

e mentais da sociedade lusa para a capitania do Rio Grande inserida no roteiro do 

espaço colonial da América portuguesa, como a pequena Cidade do Natal recebeu as 

ordens reais e como foram realizadas as festividades na urbe. 

 

II. Os reflexos da corte portuguesa na formação da sociedade colonial 

 

Entre meados do século XVII e praticamente durante quase todo o século XVIII, 

Portugal, se esforçou para manter sua independência perante as cortes europeias, 

principalmente em relação á Espanha. Dessa forma, para garantir                                                               

                                                           
1282 HANSEN, João Adolfo. A categoria “representação” nas festas coloniais dos séculos XVII e 
XVIII. _ in: István Jancsó, Kantor, Iris(orgs). Festa cultura e Sociabilidade na América Portuguesa, 
volume II, São Paulo: Hucitec: editora da Universidade de São Paulo: Fapesp: Imprensa oficial, 2001, 
p.740. 
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o reconhecimento de seu poderio e liberdade, a principal estratégia lusa durante o 

Antigo Regime, foi a manutenção ou exposição de poder por meio de sua corte, 

considerada “um lugar central como espaço de relações interpessoais que se 

hierarquizavam todas em torno do rei1283”. A sociedade de corte seria nesse sentido: 

“um espaço de apreensão, das realidades do reino, e também órgão           
especial com características próprias, era uma configuração humana 
característica dos tempos medievais e modernos”1284.  

Este grupo definido como corte estava diretamente subordinado a figura do rei, 

“grupos estatutários, profissionais e familiares na sua dinâmica de relações”1285 e 

hierarquias econômicas e sociais, definiam a posição específica dos homens e mulheres  

que integravam as mediações dos poderes do monarca, ou seja, configuravam a 

sociedade política. Esses representavam a unidade do reino, “o lugar onde se 

manifestava pela palavra e pela ação a sujeição da comunidade inteira a um homem, 

a uma dinastia”1286. 

Na América portuguesa, a economia do Dom, pautada na ação de dar e receber 

favores, manifestou-se na construção da sociedade colonial, e na formação de uma 

elite colonial ou pequena nobreza da terra, que configurou-se numa espécie de corte 

do além-mar, a qual  espelhava-se na corte lusitana e buscava materializar por meio 

de símbolos e representações sua obediência ao soberano.  

                                                           
1283 MONTEIRO, Rodrigo Bentes.  O rei no Espelho: a Monarquia Portuguesa e a colonização da 
América: 1670-1720. São Paulo: Hucitec; Fapesp, 2002, p.112. 
1284 Ibidem, p.113. Monteiro afirma que a corte Brigantina reunia todos os aspectos da “sociedade de 
corte” constituída no Antigo Regime. 
1285 idem, p. 113. 
1286 idem, p. 113. 
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A administração das colônias se dava pelas relações estabelecidas com o 

monarca, obedecendo a lógica do rei como estância máxima e centro, ou seja, o sistema 

era mantido por uma rede de interdependência que conectava o poder central ás 

periferias. Dessa forma, a coroa estabeleceu leis gerais para todo o reino, definindo 

para o soberano, o papel de árbitro diante dos conflitos sociais existentes. Atenta-se 

que a sociedade portuguesa do Antigo Regime predispunha de duas alternativas que 

configuram sua perspectiva sobre os territórios conquistados:  

“um tradicional, que concebe a sociedade como “corpo” internamente 
dotado de um destino metafisico (á semelhança do homem), e outro 
moderno,pós-cartesiano, que explica os movimentos (as 
instabilidades) sociais na sua materialidade puramente externa”1287.  

    Ora, ao pensar a sociedade como um corpo, internamente dotado de um 

destino metafísico, quando se estabelece enquanto Império, a cabeça deste corpo 

passa a ser a metrópole ou propriamente o rei, e a sociedade os seus membros. 

Portugal passa a ser o centro administrativo, o cérebro de todo o corpo, de todos os 

territórios conquistados. Investindo em órgãos administrativos, a exemplo das câmaras 

nas colônias.  

Pautando-se nos costumes e leis da corte portuguesa a sociedade ultramarina 

tentou de diversas formas transferir para a colônia americana os hábitos do reino, que 

foram considerados atos de obediência e veneração á monarquia. Nesse sentido, a 

cidade, seria o espaço excepcional para a manifestação das relações entre os diferentes 

grupos sociais e da ordem colonial. Já que as cidades coloniais da América portuguesa 

                                                           
1287 HESPANHA, Antônio Manoel. História de Portugal: O antigo regime (1680-1807).  v.4. Ed. 
Estampa, Lisboa, 19981998, p.113.  
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foram centros administrativos, que por meio de equipamentos urbanos - Câmaras e a 

Igreja - e das cerimônias reais e religiosas – festas - tentavam emoldurar e controlar 

o tecido urbano, consolidando o domínio português. 

 A utilização do poder simbólico para o controle do espaço transformou em 

lugar1288 o que antes não possuía sentido. É o controle desses lugares que a monarquia, 

ambicionava por meio de um corpo político, que buscava a integração transatlântica1289 

das instituições burocráticas e eclesiásticas. O domínio das vivências públicas no 

período colonial teve como aparato as festividades, sendo as festas expressões públicas 

que foram extremamente reguladas por estas instituições. As festas configuravam para 

a monarquia portuguesa um mecanismo da política de espetáculo1290 utilizada como 

afirmação de soberania, evidenciando a relação entre a Coroa, a Igreja e o povo. 

Era na tentativa dos colonos em corresponder aos costumes e mandos 

reais, para além da dependência econômica e social, que se pautam as relações de 

centro e periferia que envolviam a sociedade luso-americana e a Coroa portuguesa.  

III. A celebração do matrimônio real: um espetáculo da corte  

                                                           
1288 Para Tuan, o lugar está ligado diretamente à relação de afetividade estabelecida, ou seja, “não há 
lugar como o lar”. Ver: TUAN, Yi Fu. Espaço e Lugar: A perspectiva da experiência. São Paulo: 
DIFEL, 1983, pp. 3-4. 
1289  Para Morse, é difícil distinguir os vice-reinados americanos como um corpo político separado, dado 
o alcance da política ibérica e a integração transatlântica das instituições burocráticas, eclesiásticas e 
acadêmicas, bem como a filiação e as simpatias ás vezes ambivalentes de seus porta-vozes. Ver: 
Richard M. O espelho de próspero: cultura e ideias nas Américas, 1995, p.72. 
1290 Possamai descreve que durante o reinado de D. Pedro II, no período joanino desenvolve-se a política 
de espetáculo, utilizada pela Coroa como afirmação grandiosa de soberania e instrumento de negociação. 
POSSAMAI, César Paulo. A vida quotidiana na colônia do Sacramento (1715-1735). In: Uma praça 
muito especial: festas para a glória da coroa. Lisboa, 2006, p. 322-323. 
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A política do espetáculo utilizou como principal ferramenta a celebração dos 

casamentos reais. Os matrimônios reais, eram considerados enlaces políticos,e foi uma 

prática recorrente desde a Idade Média, para tentar manter ou unir reinos. Sobre o 

histórico da magnificência dos festejos de casamentos protagonizados pela monarquia 

portuguesa, e a importância no contexto internacional, envolto nas discórdias e disputas 

de poder entre as cortes europeias, ressalta-se o prodigioso casamento entre D. 

Catarina de Bragança e o rei Carlos II da Inglaterra: 

“a nova rainha embarcou em Lisboa em abril de 1662, chegando a   
Portmouth em maio, e belas foram as festas celebradas em Portugal 
e em especial na Inglaterra”1291.  

 

As festividades em decorrência dessa união foram tamanhas que as “soluções 

decorativas” dessa aliança foram aproveitadas para outros matrimônios, o casamento 

entre D. Maria Francisca e Afonso VI, foi uma dessas celebrações, a Câmara de Lisboa 

supervisionou todos os detalhes para a concretização do festejo, utilizando “os espaços 

livres e valorizando a cidade para a realização das cerimônias: o Rossio, o terreiro do 

Paço, a Rua Nova”1292. A entrada e o cortejo nupcial eram o auge da cerimônia e da 

sociedade do espetáculo, quando eram guardadas todas as honrarias, e disposição 

social dos súditos. Bentes descreve: 

“Quando o cortejo saiu do Paço Alcântara ao som de salva de 
artilharia, iam os procuradores a indicar o caminho. Depois deles, os 

                                                           
1291 MONTEIRO, Rodrigo Bentes.  O rei no Espelho: a Monarquia Portuguesa e a colonização da 
América: 1670-1720. São Paulo: Hucitec; Fapesp, 2002, p.116. 
1292 Idem, p.118. Rodrigo Bentes descreve o espetáculo do casamento entre D. Maria Francisca e o rei 
D. Afonso VI, o itinerário da festa, as ruas, a visita do rei quando da chegada da noiva. Todos os 
detalhes da cerimônia como o teatro a céu aberto para o público da corte. 
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oficiais da justiça do senado[...] As ruas das casas foram enfeitadas, 
as janelas com tapeçarias”1293.  

   

Dessa forma pode-se perceber a grandeza e os costumes na realização das 

festividades relacionadas aos matrimônios na corte lusitana. A festa era o palco da 

burguesia urbana, revestindo a cidade de significados e poder.  

É neste sentido que observamos a festividade realizada na pequena cidade 

do Natal no ano de 1729, quando relatada em carta ao rei D. João V, pelo capitão Mor 

Domingos de Moraes Navarro, que solicitava o reembolso por meio de propinas, sobre 

as quatro arrobas de cera que financiou para a realização das celebrações que 

comemoravam os casamentos dos “príncipes reais”1294. Observamos a riqueza de 

detalhes com que foi descrita a festa, e a intenção de se fazer na cidade um festejo 

herdeiro dos códigos e das influências do que se fazia na metrópole.  

“ celebrando nove dias sucessivos, com comédias, festas de cavalo e 
outros galanteios, com muitos fogos de artifício e salvas de artilharia, 
missa solenemente cantada, iluminando-se três noites todas as casas 
desta cidade a ventejando-se nas minhas que com admirável ordem 
se acendiam mais de oitenta luzes cada noite, no frontispício, sendo 
esta despesa minha, causando muita alegria a estes vassalos por 
nunca  terem visto semelhante celebração. E especialmente os índios, 
tapuyas das aldeias desta capitania que ficaram admirados fazendo 
mais apreensão da real grandeza de Vossa Majestade e finalmente 

                                                           

1293 Idem, p. 120, 121. 
1294 A designação príncipes reais está presente na fonte, AHU-Rio Grande do Norte, cx.8, D.136, 
não esclarecendo a quais celebrações se referem propriamente. Rubenilson Brazão Teixeira, no livro 
Da cidade de Deus á cidade dos homens, a secularização da forma e função urbana, ao descrever a 
fonte citada neste artigo, afirma que eram festas referentes ao casamento da princesa das Astúrias 
Mariana Vitória de Bourbon com o príncipe D. José. 
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da capitania de Pernambuco para as mais do norte se aventurou esta 
aos dez, dos aplausos que nas outras se fizeram1295”. 

 

Segundo Possamai1296, as celebrações a que a fonte citada faz menção, 

são referentes aos matrimônios entre os príncipes herdeiros de Espanha e Portugal.  O 

príncipe D. José com a princesa D. Mariana Vitória de Bourbon, e o casamento entre 

o príncipe D. Fernando com a princesa D. Maria Bárbara de Bragança. As bodas foram 

referenciadas também no tratado de casamento, descrito no capitulo XX do livro de 

gabinete histórico1297 de 1715, 1729 e 1820. O arquiteto Rubenilson Brazão 

Teixeira1298, afirma que “em 1727, o príncipe D. José casou-se com a Princesa D. 

Maria Ana de Bourbon. Os vassalos tiveram de celebrar esse acontecimento em todo 

o reino”1299.  

 Sendo assim, ainda segundo, Paulo César Possamai1300, as celebrações 

estavam inseridas na política que D. João V buscou empreender por meio da 

                                                           
1295 Registro de uma Carta dos documentos avulsos do Arquivo Histórico Ultramarino. AHU-Rio Grande 
do Norte, caixa.2, Doc.136. 
1296 POSSAMAI, César Paulo. A vida quodidiana na cólonia do Sacramento ( 1715-1735). In: Uma 
praça muito especial: festas para a glória da coroa. Lisboa, 2006,p.323-324. O autor também faz 
referencia aos casamentos reais no livro: POSSAMAI, Paulo. Festas reais: celebrações da monarquia 
portuguesa na Natal Setecentista. In: MACEDO: Helder. Capitania do Rio Grande: histórias e 
colonização na América portuguesa. EDUFRN, Natal, 2013,p.131. 
1297 
file:///C:/Users/Monique/Desktop/Gabinete%20historico_%20Desde%201717%20at%C3%A9%201729.
%201820%20-%20Google%20Livros.html ultimo acesso em 01/02/2016.  
1298 O arquiteto Rubenillson Brazão Teixeira reproduziu a fonte: AHU-Rio Grande do Norte, caixa.2, 
Doc.136. Em: TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. Da cidade de Deus à cidade dos homens: a 
secularização do uso, da forma e da função urbana, EDFRN, UFRN, Natal, 2009, p. 77. 
1299  Idem. p. 77. 
 
1300 Ibdem, p. 131. 

file:///C:/Users/Monique/Desktop/Gabinete%20historico_%20Desde%201717%20atÃ©%201729.%201820%20-%20Google%20Livros.html
file:///C:/Users/Monique/Desktop/Gabinete%20historico_%20Desde%201717%20atÃ©%201729.%201820%20-%20Google%20Livros.html
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diplomacia, ambicionava igualar a monarquia portuguesa ás principais cortes europeias, 

tomando como exemplo maior, a corte francesa e sua política de etiqueta e espetáculo. 

Pela qual afirmaria a soberania da coroa portuguesa. O casamento entre os príncipes 

aconteceu na fronteira entre os reinos no Rio da Caia e o evento ficou conhecido como 

a troca das princesas. 

Em justificativa ao pedido de reembolso dos recursos administrados na 

celebração, o Capitão Mor Domingos de Moraes Navarro, reitera que o governador e 

capitão geral de Pernambuco, Duarte Sodré Pereira, havia ordenado a realização da 

festa na capitania do Rio Grande, e que assim foi feito, ás suas “custas”, causando-lhe 

muitas despesas, “para conseguir tão vitoriosa celebridade”1301. Dessa forma, solicita 

ao rei que o reintegre do valor como foi feito aos demais capitães mores das outras 

capitanias que assistiram a festa. Segundo Teixeira, o capitão mor da capitania do Rio 

Grande, está vinculado a “uma significação política, de lealdade ao poder 

estabelecido”1302. 

Contudo, a fonte neste trabalho descrita, traz informações que condizem com a 

organização da cidade, em relação a sua estrutura, quando observamos que segundo 

o relato do capitão Mor Domingos de Moraes Navarro, todas as casas da cidade foram 

iluminadas por três dias, informando a cifra de oitenta casas. Por meio desta informação 

podemos indagar que realmente a cidade do Natal não possuía grandes proporções 

nem muitos moradores. 

                                                           
1301 AHU-Rio Grande do Norte, cx.8, D.136. 
1302 Ibidem, p.78. 
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Observa-se claramente a distinção entre aqueles que produzem a festa, que 

por ventura também são participes, e os espectadores, índios tapuyas, para quem a 

festa possui o real conceito empregado pelo colonizador. No caso, para além de uma 

manifestação de obediência por parte dos colonos, a festa para essa parcela da 

população serve de forma didática para a “admiração e mais apreensão da grandeza 

de Vossa majestade”. Confirmando o conceito e as significações que as imagens que 

compõem o evento, a festa, traduzem para o “povo”. Entende-se como é fundamental 

perceber: 

 “as duas lógicas articuladas e heterogêneas: a que produz e 
interpreta os enunciados dos relatos das festas e a que rege as ações 
e as condutas. As duas devem ser consideradas quando se faz uma 
história que relaciona a construção discursiva ou simbólica do mundo 
social com as coações objetivas que limitam e possibilitam a produção 
das representações”1303.  

 

Sendo assim, as festas de cavalo, as comédias, as máscaras a missa 

solenemente cantada, os fogos de artifício, são artifícios que produzem imagens que 

são vinculadas a magnificência do rei, produções simbólicas de uma estrutura que se 

articula e reproduz costumes e sociabilidades. Os termos do Senado da câmara da 

cidade do Natal informam que em 1786, outro registro sobre celebrações em 

consonância aos casamentos reais, foi realizado. Contudo, com menores proporções 

                                                           
1303 CHARTIER, Roger. “ALborde del alcantilado, in: Pluma de ganso, libro de letras, ojo viajero. 
México: universidad Iberoamericana, 1997, p.85. Apud. HANSEN, João Adolfo. A categoria 
“representação” nas festas coloniais dos séculos XVII e XVIII. _ in: István Jancsó, Kantor, Iris(orgs). 
Festa cultura e Sociabilidade na América Portuguesa, volume II, São Paulo: Hucitec: editora da 
Universidade de São Paulo: Fapesp: Imprensa oficial, 2001, p.735-736.  
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ao que o precedeu em 1729. Segundo o termo de vereação, os oficiais da Câmara 

redigiram: 

“informa ao Senhor Corregedor que, por falta de rendimentos no 
Senado, a ponto de ter débitos a pagar não houve, como mandava 
fazer o mesmo, homenagens aos Casamentos dos Príncipes em 
Portugal havendo apenas se iluminado a Casa de Câmara, não se 
realizando o TE DEUM cantado na Matriz”1304. 

 

A justificativa para a não realização, dos festejos, na cidade do Natal, no ano de 

1786, em prol da família real, foram os escassos recursos que a capitania do Rio 

Grande dispunha. Tendo os oficiais, informado ao Ouvidor, a não realização das 

homenagens. A mesma razão foi mencionada quando a coroa solicitou recursos para 

a realização do funeral do rei D. José I. No termo de vereação descrito no catalogo do 

livro de termos de vereação do senado da câmara da cidade do Natal, os oficiais da 

câmara relatam:  

“abriram três cartas: uma do Corregedor e outra dos Capitães-mores 
da Cidade, ambas participando a infausta notícia da morte do Invicto 
Rei o Senhor Dom José I de saudosa e respeitável memória; 
responderam ao Corregedor e ao General não haver dinheiro para o 
funeral del Rei defunto”1305   

 

                                                           
1304 Catalogo do livro de termos de vereação do senado da Câmara de Natal,Fl(s)023, Natal 
14/01/1786.  
1305 Catalogo do livro de termos de vereação do senado da Câmara de Natal,Fl(s)224-225, Natal 
18/06/1777. 
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Sobre as dificuldades da câmara em fazer homenagens pelo falecimento do 

Rei D. José I, Possamai1306, destaca que os membros do Senado da Câmara 

respondem que não possuem recursos para realizar a cerimonia. Contudo, a não 

realização das homenagens á família real na cidade do Natal, em razão da morte do 

rei D. José I, e em comemoração aos casamentos reais podem revelar a precariedade 

com a qual era investida a cidade do Natal, a falta de recursos necessariamente não 

corresponde a falta de interesse em realizar as vontades da monarquia e sim uma 

particularidade local. 

 

IV.  Considerações finais 

 

Foi possível identificar por meio da documentação analisada, a relação dos 

conceitos de centro e periferia, que integram a metrópole aos territórios conquistados, 

configurando a transposição de modelos estruturais e simbólicos reafirmados pela 

realização ou não das festas extraordinárias na pequena cidade do Natal, que manteve 

mesmo nas “paragens mais distantes”, a presença da monarquia portuguesa. No 

entanto, pôde-se inferir ao mesmo tempo, que a manutenção das engrenagens de 

controle nem sempre funcionavam com o rigor esperado, existindo a necessidade de 

eventual fiscalização do Ouvidor para que se fizessem cumprir as ordens reais. Verifica-

se, portanto, que existia uma insistência da metrópole em tentar fazer com que todo o 

                                                           
1306 POSSAMAI, Paulo. Festas reais: celebrações da monarquia portuguesa na Natal Setecentista. In: 
MACEDO: Helder. Capitania do Rio Grande: histórias e colonização na América portuguesa. EDUFRN, 
Natal, 2013,p.137. 
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reino participasse da estrutura simbólica que compunha o reino, porém guardadas as 

devidas proporções as cidades e seus oficiais conseguiam manobrar o esquema de 

acordo com a conjuntura na qual estavam inseridos, sem, no entanto, se desligar do 

forte regime de subordinação á Coroa portuguesa. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO XII 
 

História e Política 
Coordenação: 

Saul Estevam Fernandes - Doutorando - PUC-RS   
 

 

Sessão I – 27/07/2016 

 

“QUEBRANDO MEDIDAS E VOANDO PESOS NA RUA”: OS QUEBRA-
QUILOS CONTRA O SISTEMA MÉTRICO DECIMAL FRANCÊS (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1862-1875) 

 
JOÃO FERNANDO BARRETO DE BRITO1307 

 

1. Introdução 

De acordo com o historiador Luís da Câmara Cascudo, na passagem do ano de 

1874 para 1875, na província do Rio Grande do Norte, aconteceram “motins de protesto 

contra a adoção do sistema métrico decimal” (CASCUDO, 1955, p. 182). Segundo o 

autor, isto teria ocorrido em virtude da lei de nº 1.157 de 26 de junho de 1862, a qual 

passara efetivamente a valer a partir do dia 1 de julho de 1873, conforme previa o 

artigo 2º do §1º que “O systema metrico substituirá gradualmente o actual systema de 

                                                           
1307 Licenciado e mestre pela UFRN. Atualmente doutorando pelo PPGHIS/UFRJ e membro do LEHS-
UFRJ (Laboratório de Experimentação e História Social) . 
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pesos e medidas em todo o Imperio, de modo que em dez annos cesse inteiramente o 

uso legal dos antigos pesos e medidas”1308.   

O movimento Quebra-quilos foi sentido em várias partes da Império, como na 

Corte e em Minas Gerais. No entanto, o barulho dos gritos contrários a adoção do 

sistema francês ecoava mais fortemente nas províncias do Norte1309, repercutindo na 

Bahia, Pernambuco,Ceará, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Nesta última, por 

sua vez, segundo o historiador Rosenilson da Silva Santos (2014), instaurou-se 

inclusive um processo crime contra a ação de grupos sediciosos que atuaram na cidade 

do Príncipe (atual cidade de Caicó). Só no RN eclodiram revoltas em mais de dez 

localidades (vilas, cidades ou povoações). Na referida província, os alvos preferidos 

dos revoltosos eram as casas comerciais, aonde procuravam inutilizar balanças e 

instrumentos de medição, as coletorias de impostos e os arquivos das câmaras 

municipais, com a finalidade de destruir os documentos referentes a cobranças, dados 

cartoriais civis e criminais, respectivamente, afrontando as autoridades locais. 

(SANTOS, 2014, p. 7) 

                                                           
1308 Lei de nº 1.157 de 26 de junho de 1862. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-1157-26-junho-1862-555244-
publicacaooriginal-74401-pl.html>, acessado em 01 de setembro de 2015.  
1309 A utilização da palavra “Nordeste” antes de 1920 é incomum, uma vez que ela só passa a ser 
pensada como região a partir do problema das longas estiagens no final do século XIX e começo XX, 
quando é registrada pelos documentos das comissões formadas para combater a seca, – fenômeno, 
problema e discurso – que irá ser conduzido principalmente pela elite pernambucana e que acabará 
culminando na construção do vocábulo “Nordeste” entre 1920-1930. Assim, o termo “Norte” foi 
amplamente utilizado ainda durante todo o século XIX, e compreendia desde a província do Amazonas 
até a da Bahia. Trabalhos como Norte Agrário e Império (1871-1889) (1984) de Evaldo Cabral de 
Mello e o de Durval Muniz A invenção do nordeste e outras artes (1999), vão contribuir para que os 
historiadores evitem utilizar o termo “nordeste” de forma anacrônica. Ver também Peter Eisenberg em 
Modernização sem mudança (1977) e Neroaldo Pontes na obra Modernismo e regionalismo (1984) 
e o clássico livro de Gilberto Freyre O Nordeste (1946). 
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*** 

Considerando o que fora exposto, o objetivo desta pesquisa é desenvolver um 

estudo do movimento Quebra-quilos alinhavado à perspectiva da história social do 

trabalho, reconhecendo os homens pobres livres sujeitos ativos na construção da 

sociedade, mesmo que suas ações não indicassem o desejo de subverter a ordem 

social instituída. Assim, analisar-se-á não apenas a vila do Príncipe, assim como as 

demais localidades em que se deram o conflito, como Goianinha, Várzea, São José, 

Canguaretama, Jardim do Seridó, Acari, Mossoró, Patú, Barriguda, Poço Limpo, 

Sant’Anna do Mattos, Flores e Currais Novos. 

 Para tanto, pretendemos averiguar os movimentos sediciosos nas citadas 

localidades, identificando os seus sujeitos históricos (mulheres, escravos, libertos entre 

outros), compreendendo suas inquietações, desvendando os significados conferidos às 

revoltas nas referidas vilas, cidades e povoações. Neste sentido, faz-se imprescindível 

problematizar tais ações considerando as pretensões do Estado Imperial inseridas no 

contexto das inovações e expansão das relações capitalistas pelo mundo, o que 

implicava diretamente na organização das relações no mundo do trabalho, marcado 

pelo debate acerca da regulação do trabalhador pobre “livre” na segunda metade do 

século XIX.  

É importante ressaltar que a pesquisa que se inicia agora é um desdobramento 

dos estudos desenvolvidos durante a construção de minha dissertação, a qual esteve 

comprometida com a discussão das relações de trabalho no Rio Grande do Norte e, 

que hoje faz parte do projeto submetido a seleção de doutorado da UFRJ. Sabendo 
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disso, cabe destacar que este artigo limita-se à discutir apenas historiograficamente a 

produção existente sobre o quebra-quilos. 

Ademais, a presente pesquisa justifica-se por analisar as revoltas sociais 

encampadas pelos Quebra-quilos a partir da perspectiva da histórica social do trabalho, 

mas também por problematizar as ações dos revoltosos na província norte rio-

grandense, não apenas na cidade do Príncipe (atual cidade de Caicó), como em todas 

as outras 13 localidades em que os conflitos explodiram, o que representa um esforço 

acadêmico inédito.  

 Além disso, acreditamos na importância que este trabalho assume para a 

história do Rio Grande do Norte – o que não quer dizer que se trate de uma história 

local –, pois se propõe a contribuir com o debate sobre as relações de trabalho no 

Império, de modo verificar e analisar as tentativas de coação e coerção do trabalhador 

pobre livre ou liberto ao trabalho pelos governantes provinciais e locais. Desta maneira, 

torna-se salutar compreender as racionalizações da economia instituída pelo Estado e 

que merecem ser investigadas com todas as suas peculiaridades, particularmente na 

província norte rio-grandense, uma província marcada pelo comércio interno ligado à 

atividade pecuarista e de gêneros de primeira necessidade, assim como pelo crescente 

desenvolvimento da economia canavieira entre as décadas de 1850-1880.  

Entendemos que no RN o movimento Quebra-quilos tenha mais especificidades 

além da recusa da população ao novo sistema métrico de pesos e medidas instituído 

pelo Governo Imperial. Neste sentido, investigar-se-á o recrutamento militar obrigatório 

que afetava os moradores mais pobres da província nos anos de 1874-18745, o 

aumento demasiado dos impostos municipais e provinciais, como também as 
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dificuldades dos governantes locais em conter as ações da população nas diferentes 

vilas e povoações norte rio-grandenses, trazendo à tona os problemas de uma província 

de poucos recursos financeiros e com uma força pública reduzida, como se pode notar 

no episódio que ficou conhecido como “Guerra das mulheres”1310. Tais elementos foram 

identificados nas comunicações e ofícios trocados entre o presidente de província do 

RN e os ministérios do Império (Agricultura, Império, Justiça e Interior), documentação 

que já fora reunida e averiguada, em parte, por nós. 

A viabilidade deste estudo se deve a multiplicidade de fontes existentes acerca 

do movimento Quebra-quilos. Embora a maior parte delas seja de natureza oficial, 

entendemos ser possível, por meio do cruzamento de informações, obter importantes 

informações a respeito do Quebra-quilos no Rio Grande do Norte, inclusive investigar, 

ainda que indiretamente, as falas dos envolvidos.1311 Por isso, é relevante estarmos 

                                                           
1310 A revolta conhecida como “Guerra das mulheres” (1875-1876), denominada assim por Hamilton 
Monteiro em Nordeste insurgente (1993), teve sua motivação ligada à aplicação da lei n° 2556, que 
visava recrutar obrigatoriamente homens livres e válidos, solteiros e casados, entre 19 e 30 anos, mas 
foi interpretada como uma nova lei de escravidão. Em represália, várias mulheres foram até as juntas 
paroquiais e rasgaram os editais de convocação, livros e exemplares das leis, ocorrendo agressões entre 
os manifestantes e a força policial, como no caso da cidade de Mossoró. A designação “Guerra das 
mulheres” foi utilizada pela primeira vez pelo próprio Hamilton Monteiro. No entanto, outro nome foi dado 
a este episódio, que ficou conhecido por “Motim das Mulheres”, expressão criada pelo mossoroense 
Vingt-Un Rosado, em seu trabalho O motim das mulheres - um episódio do Quebra-Quilos (1981). 
(MONTEIRO, 1993, p.73-76) 
1311 Sabendo disso, devemos estar atentos aos ensinamentos do historiador italiano Carlo Ginzburg, em 
O queijo e os vermes (1986), obra que se tornou o clássico da micro-história, que dizia que os 
historiadores precisavam – e continuam precisando – se servirem das fontes escritas, que segundo ele, 
“são duplamente indiretas: por serem escritas e, em geral, de autoria de indivíduos, uns mais outro 
menos, abertamente ligados à cultura dominante”, ou seja, que não estão livres de filtros, mas isso não 
significa dizer que devem ser desprezadas ou possuem menor valor que as fontes oficiais. (GINZBURG, 
1986, p. 13) Assim, concluía Carlo Ginzburg que “o fato de uma fonte não ser ‘objetiva’ (mas nem 
mesmo um inventário é ‘objetivo’) não significa que seja inutilizável. [...] Mesmo uma documentação 
exígua, dispersa e renitente pode, portanto, ser aproveitada” (GINZBURG, 1986, p. 16). 
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atentos às dificuldades impostas pelas condições históricas e pelo tempo, todavia atento 

aos perigos para não naturalizar os pressupostos e imagens elaborados por tais 

governantes.1312 

Nossa pretensão é averiguar os processos crimes que correram contra os 

sediciosos do Quebra-quilos no Rio Grande do Norte, que abarcaram as 14 localidades 

citadas anteriormente, sendo que uma delas já se encontra digitalizada e transcrita1313, 

que é o caso da vila do Príncipe. Partes de outros processos – das outras 13 vilas e 

povoações do RN em que houve o Quebra-quilos – podem ser encontradas no Arquivo 

Nacional, no códice de nº 603, denominado “Quebra-quilos”, já mencionado por alguns 

autores como Maria Verônica Secreto e Armando Souto Maior, porém ainda carecem 

de estudos mais aprofundados sobre o Rio Grande do Norte. Assim, é importante dizer 

que estas fontes nos possibilita o acesso às correspondências entre as autoridades 

locais, provinciais, ministeriais, bem como os testemunhos indiretos dos homens e 

mulheres que participaram do Quebra-quilos.  

                                                           
1312 Peter Burke, em sua obra A Revolução Francesa da Historiografia (1991), alertava que a fala de 
Le Roy Ladurie acerca dos depoimentos dos aldeões de Montaillou era problemática. Isto porque Ladurie 
acreditava que o testemunho dos camponeses era direto, sem intermediário. Por outro lado, Burke 
afirmava “que nada disso ocorria. Os aldeões depunham em occitanês e seus testemunhos eram escritos 
em latim. Não era uma conversa espontânea sobre si mesmos, mas respostas a questões sob a ameaça 
de torturas”. Segundo Burke, o esforço do historiador, neste tipo de situação em que os documentos têm 
valor de testemunhos indiretos, deve-se realizar no sentido de ler “nas entrelinhas fazendo-os revelar o 
que nem mesmo os aldeões sabiam que sabiam”, como no caso de Montaillou. É fato que o historiador 
deve aceitar a impossibilidade de voltar ao tempo, uma vez que não é possível este conversar com 
camponeses da baixa Idade Média, ou entrevistar romanos e atenienses, por exemplo. (BURKE, 1991, 
p. 68) 
1313 LABORDOC/Fundo da Comarca de Caicó/1º Cartório Judiciário/Diversos/Caixa n. 7. Processo Crime 
Quebra-kilo (quebrakilo), 1875 (Cota antiga). 
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Muitos são os periódicos que acompanharam as revoltas dos Quebra-quilos, 

alguns doas quais já se encontram digitalizados no site da Hemeroteca Digital, entre 

eles: Diário do Rio de Janeiro (1874), Jornal do Pará (1874), Jornal do Recife (1874), 

O Cearense (1874-1875),Diário de São Paulo (1874),  O Globo (1874), Pedro II 

(1874), A Nação (1875), A Província (1875), Correio da Bahia (1878), Correio do Assu 

(1875), Diário do Maranhão (1875), O Conservador (1875), O Despertador (1875). 

Nos relatórios ministeriais do Ministério da Agricultura (1874-1876), do 

Ministério da Justiça (1874-1875), nos relatórios de presidente de província do Rio 

Grande do Norte de 1873-1876 e na Coleção de leis provinciais do Rio Grande do 

Norte (1860-1880) há registros e preciosas informações em relação às medidas 

tomadas pelo Estado no que tange a aplicabilidade do sistema métrico decimal francês 

nas províncias do Norte, bem como as dificuldades encontradas pelo governo em fazer 

este novo modelo vigorar entre a população. 

Para além das fontes que foram apresentadas, existe um grande corpo 

documental referente ao Quebra-quilos no Arquivo Nacional-RJ, e não estamos nos 

referindo apenas ao códice nº 603. No entanto, acabamos por descobrir nas 

coleções/fundos do Arquivo Nacional, da “série Interior”, “série Justiça”, “série Império” 

e “série Agricultura”, informações imprescindíveis sobre os movimentos de contestação 

ao recrutamento, a implantação do sistema métrico decimal e ao aumento dos impostos 

no RN em 1874-1875. 

 

2.  Discussão historiográfica  
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A historiografia brasileira mostra que a segunda metade do século XIX foi um 

período caracterizado por intensos conflitos sociais, que atingiram tanto as províncias 

do Norte como do Sul do Império. Com o apoio dos grandes proprietários de terras e 

de escravos, uma série de medidas legais foi adotada pelos governos central, provinciais 

e municipais, tais como o aumento e a criação de impostos, o recrutamento militar 

obrigatório, a instituição dos censos para registros civis de nascimento e óbito, a 

unificação do sistema métrico de pesos e medidas, mas também de cotas de trabalho 

que gerou um grande descontentamento entre os populares. Como resposta, em várias 

províncias do Norte, nas áreas rurais e urbanas, surgiram movimentos de contestação 

que exprimiam a insatisfação da população quanto às referidas medidas, uma vez que 

se gerou a suspeita que estas pusessem em questão os direitos conquistados e a 

preservação da liberdade, bem como dificultasse o acesso à alimentação do povo.1314   

As mudanças preteridas pelo Governo Imperial cuja finalidade era a de 

racionalizar o comércio e coagir o homem pobre livre ao trabalho, repercutiu 

pessimamente entre o povo, o que nos permite dizer que as populações ficaram atentas 

às mudanças promovidas pelo governo1315, particularmente as que intencionavam 

                                                           
1314 Sobre a narrativa de outras manifestações como “Ronco da Abelha” (1851-1852), “Pano do Teatro 
São João” (1854), “Carne sem osso, farinha sem caroço” (1858), a “Revolta de 1878” e a “Revolta do 
Vintém” (1879-1880), que tiveram como palco Salvador e várias outras cidades, como Recife, Natal, 
Mossoró, Fortaleza, Macau, Mucuripe, São Luís entre outras, ver Hamilton de Mattos Monteiro, Nordeste 
insurgente, 1850-1890 (1993).  
1315 A consolidação do capitalismo é um elemento importante a ser considerado. Segundo Edward P. 
Thompson, em Costumes em comum (1998), as “racionalizações e inovações da economia” (que em 
nosso caso podem ser representadas pela padronização do sistema de pesos e medidas, pelo controle 
das terras pelo governo, pela incorporação da disciplina de trabalho, pela consolidação do censo de 
1872, assim como pela instituição de um mercado de alimentos autorregulado), tem um sentido claro. O 
que percebemos são propostas encaminhadas pelos membros do governo central e provincial –, que não 
devem ser entendidas como processos tecnológicos ou socialmente neutros, já que visavam o 
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modificar os costumes daquela população. Para além das tensões provocadas pela 

seca e pelo difícil acesso a terra, o que revela a luta diária da população pela 

sobrevivência, outros fatores contribuíram de maneira decisiva para a insubordinação 

deste trabalhador: o medo de perder formalmente o direito da liberdade (ser 

escravizado) ou de serem tratados como escravos por seus patrões.1316 Nesta 

                                                           

estabelecimento de uma nova ordem econômica instituindo novas políticas de dominação. (THOMPSON, 
1998, p. 19) No entanto, a imposição de uma nova ordem por este Estado Moderno em formação não 
seria uma tarefa fácil. O governo central passava a incumbir as autoridades provinciais de levar aos 
potentados locais “os ritos modernos de uma administração estatal”, mas isso não significa que eles 
seriam aceitos passivamente. (DOLHNIKOFF, 2005, p. 205) 
1316  Há um grande número de textos basilares que tratam especificamente da luta e resistência dos 
homens pobres livres em torno da liberdade, entre os quais podemos perceber que a manutenção da 
liberdade, assim como da autonomia não era uma tarefa fácil, uma vez que devemos levar em 
consideração os esforços dos governantes em coagir os trabalhadores livres ao trabalho, o que podemos 
verificar em diferentes lugares do Império, dentre eles destacamos: CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Ao 
sul da história: lavradores pobres na crise do trabalho escravo. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
FAPERJ, 2009; CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no. Brasil 
oitocentista. São Paulo: Companhia das Letras, 2012; GOHN, Maria da Glória. História dos Movimentos 
e Lutas Sociais: A construção da Cidadania dos Brasileiros. 3ª edição, São Paulo: Edições Loyola, 
1995; KOWARICK, Lúcio. Trabalho e Vadiagem: a origem do trabalho livre no Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 1987; LAMOUNIER, Maria Lúcia. Formas da escravidão ao trabalho livre: A Lei de 
Locação de Serviços de 1879. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Campinas 
– UNICAMP -, 1986; MACÊDO, Muirakytan Kennedy. A Penúltima Versão do Seridó - uma história 
do regionalismo seridoense. 2. ed. Natal: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
2012. MAIA, Clarisse Nunes. Policiados: controle e disciplina das classes populares na cidade do Recife, 
1865-1915. (Doutorado em História) Universidade Federal de Pernambuco, 2001; MOURA, Denise A. 
de Soares. Saindo das Sombras: homens livres no declínio do escravismo. Campinas: Área de 
Publicações CMU/ Unicamp, 1998; NEVES, Frederico de Castro. A multidão e a história: saques e 
outras ações de massa no Ceará. Rio de Janeiro: Relume Dumará; Fortaleza, CE: Secretaria de Cultura 
e Desporto, 2000; PASSOS SUBRINHO, Josué Modesto dos. Reordenamento do trabalho: trabalho 
escravo e trabalho livre no nordeste açucareiro. Sergipe 1850-19430. Aracaju: Funcaju, 2000; REIS, 
João José; AGUIAR, Márcia Gabriela de. Carne sem osso e farinha sem caroço: o motim de 1858 contra 
a carestia na Bahia. Revista de História, n. 135. FFLCH – USP, 1996: 136-160; e RODRIGUES, 
Cristiane. A construção social do vadio e o crime de vadiagem (1886-1906). Dissertação (Mestrado 
em História Social) ─ IFCS ─ UFRJ, Rio de Janeiro, 2006. 
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perspectiva, é importante analisarmos o que a bibliografia sobre o Quebra-quilos tem 

a dizer acerca dos movimentos ocorridos nas províncias do Norte. 

Um dos primeiros a escrever sobre o Quebra-quilos foi o engenheiro e jornalista 

Augusto Millet, que reuniu em um livro, chamado Os Quebra-kilos e a crise da lavoura 

(1876), várias publicações que estamparam as páginas do Jornal do Recife ao longo 

dos anos de 1875 e 1876. Conforme Millet, a crise vivenciada pelas economias do 

açúcar e do algodão, e o desabastecimento do comércio interno de alimentos, teria sido 

a causa primordial para a instauração do conflito. Secundariamente, foram apontados 

outros fatores de ordem econômica, como os pesados impostos e as políticas do Estado 

quanto à população agrícola, o que, por conseguinte, fazia desaparecer as 

peculiaridades das revoltas populares em cada uma das províncias, vilas e cidades em 

que os “Quebra-quilos” atuaram. (MILLET, 1876, p. 32)  

Confirmando as fontes oficiais da época, bem como as ratificando, o historiador 

Armando Souto Maior, autor do livro intitulado Quebra-quilos (1978), definiu em seus 

estudos o Quebra-quilos historicamente e sociologicamente como sendo “uma forma 

primitiva ou arcaica de agitação social”. Esta hierarquização demonstra que o referido 

autor acreditava na incapacidade de uma ação popular articulada politicamente, 

classificando os envolvidos nas revoltas como “sediciosos” – expressão muito utilizada 

pelo autor –, como “a turba”, que segundo ele perdiam-se “muitas vezes no anonimato 

dos analfabetos”, sendo “aqueles tipos humanos que Hobsbawm classificou de pré-

políticos [...]” (SOUTO MAIOR, 1978, p. 1) 

O autor, além de atribuir a ignorância à população envolvida nos movimentos de 

contestação, comparava-a a “delinquentes jurídicos” e “criminosos”, sendo equiparada 
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àqueles envolvidos com o banditismo social, atestando o mesmo preconceito 

disseminado pelas fontes oficiais de 1874-1875. (SOUTO MAIOR, 1978, p. 2) 

Armando Souto Maior dedicou em seu livro um capítulo para tratar do Rio 

Grande do Norte, oportunidade em que narrou parte das comunicações oficiais do 

presidente de província do Rio Grande do Norte solicitando ao ministro da Guerra em 

1º de dezembro de 1874 a convocação da Guarda Nacional1317 a fim de impedirem 

movimentações contrárias ao governo de 300 homens e mulheres em Goianinha e 400 

pessoas nas comarcas de São José e Canguaretama, dispersados facilmente, como 

afirma Souto Maior. Confirma-se, aliás, a vitória dos capitães, alferes e membros da 

elite local sobre a população “ignorante”, mas, por outro lado, Armando Souto Maior 

enalteceria o movimento chamado de “motim das mulheres” que invadiu as igrejas da 

cidade de Mossoró, destruindo-se livros e anotações, que segundo ele, teria sido 

liderado por “Ana Floriano, a primeira a arrancar editais e despedaçar listas”. (SOUTO 

MAIOR, p. 1978, p.176-180) 

Seguindo a mesma perspectiva, Nordeste Insurgente (1993), o trabalho de 

Hamilton Monteiro, muito embora publicado quinze anos depois, conservou a ideia de 

que a população, que também assume as designações de “turba”, “baixa condição”, 

“proletários”, “matutos” e “população ignorante”, não teria capacidade de realizar uma 

ação autônoma. Segundo Monteiro, a turba só agiria “quando os senhores de engenho 

cruzam os braços e deixam a ‘turba’ livre para agir’”, como uma espécie de 

consentimento, anulando qualquer indício de participação da população no fazer 

histórico. (MONTEIRO, 1993, p. 53-57) 

                                                           
1317 Códice 603, n.5, ms 16. Arquivo Nacional. 
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Poucos são os trabalhos que se propuseram a analisar de maneira profícua os 

movimentos contestatórios da população em relação ao sistema métrico francês na 

província do Rio Grande do Norte. 

Augusto Tavares de Lyra, autor de História do Rio Grande do Norte (1998), 

escrita orginalmente em 1921, é um dos primeiros historiadores do Rio Grande do 

Norte, também comprometido, assim como os outros autores, com uma história 

oficializada, “vista de cima para baixo”. Tavares de Lyra se destaca dos demais, pois 

não mencionou sequer a existência das revoltas do Quebra-quilos no Rio Grande do 

Norte, diferente dos historiadores já citados que se reservaram a narrar os fatos ou 

minorar a importância dos populares quanto sujeitos que constroem a história, preferiu 

o silêncio.1318  

Rocha Pombo, por sua vez, em sua obra de 495 páginas, intitulada História do 

Estado do Rio Grande do Norte (1922), descrevera ligeiramente “alguns movimentos 

sediciosos” provocados em virtude, segundo ele, da execução da nova lei de 

recrutamento, em que se deram “desordens muito serias”, classificadas como 

“momentos de verdadeira demencia”. (POMBO, 1922, p. 351) Luís da Câmara 

Cascudo, em seu livro História do Rio Grande do Norte (1955), dedica apenas um 

parágrafo para dissertar sobre o movimento Quebra-quilos, em um livro que possui 387 

páginas. (CASCUDO, 1955, p. 181-182) Tal posicionamento frente aos movimentos 

populares, desqualificando-os e retirando-lhes seus significados políticos, parece 

querer reforçar a ideia – há muito cambaleante – de que a população não passava de 

                                                           
1318 Ver LYRA, Augusto Tavares. História do Rio Grande do Norte. Natal: Nordeste Editora Gráfica, 
1998. 
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uma massa desvairada, que agia irracionalmente, de modo espasmódico, não tendo 

qualquer tipo de lógica definida em seu agir. 

Desta maneira, podemos afirmar que nos estudos dedicados à história do Rio 

Grande do Norte no século XIX, ainda há muito que ser explorado com relação ao tema 

da luta dos homens pobres livres pela manutenção e ampliação do que consideram 

legítimo. Nessa linha de investigação, uma das precursoras foi Maria Regina Mattos, 

que em sua dissertação Vila do Príncipe (1850-1890) – Sertão do Seridó: um 

estudo de caso de pobreza (1985) estudou o sertão “nordestino” na segunda metade 

do século XIX, de maneira a refletir sobre os elementos que contribuíram para a 

pauperização da região seridoense do Rio Grande do Norte. Para tanto, Mattos 

desnaturaliza a questão da seca, rejeitando as explicações dos discursos oficiais, 

contidas nos relatórios de presidentes da província do Rio Grande do Norte, que 

insistiam em apontar o clima como o grande inimigo da economia e da sociedade 

sertaneja.  A autora envereda por uma lógica explicativa que coloca os aspectos 

geográficos em segundo plano e privilegia os fatores econômicos, sociais e políticos 

como agentes que até hoje influenciam e promovem o desenvolvimento dependente da 

região, mantendo a situação de pobreza e atraso, se comparada a outras regiões do 

Brasil. 1319 

                                                           
1319 Segundo Janaína Amado, em Região, Sertão, Nação (1995) o termo sertão foi utilizado no século 
XIX com o sentido de oposição ao litoral, este um espaço ocupado, um espaço conhecido, delimitado, 
“um espaço de cristandade, da cultura e da civilização”. Assim, o sertão, referira-se aos espaços 
interiores, distantes do litoral, “mas também aqueles espaços desconhecidos, inaccessíveis, isolados, 
perigosos, dominados pela natureza bruta”. (AMADO, 1995, p. 148-149). 
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 Seu objeto de estudo eram os homens pobres livres nas lavouras de 

subsistência do Seridó1320 e suas vinculações com o mercado interno, levando em 

consideração os escravos enquanto sujeitos ativos do processo histórico, quando antes 

apareciam apenas citados em termos quantitativos. A autora acredita que a experiência 

do trabalho compulsório contribuiu para a formação de novas formas de trabalho livre, 

tanto pela tentativa do senhor de terras em conservar antigas formas de poder baseadas 

no trabalho servil e de dependência econômica do homem pobre livre, quanto pela luta 

deste homem contra tal dominação na tentativa de se distanciar de um tratamento 

semelhante do destinado aos cativos, no sentido de conservar sua liberdade.  

Podemos afirmar que o trabalho de Maria Regina Mattos foi pioneiro nos estudos 

sobre os homens pobres livres no Rio Grande do Norte. A autora estivera inserida em 

um ambiente acadêmico de discussões em torno das principais universidades do país, 

que se propunham a refletir acerca da importância dos(as) escravos(as), libertos(as), 

indígenas e homens e mulheres pobres livres para a construção da história brasileira, 

durante a década de 1980.1321 

                                                           
1320 Seridó é uma macrorregião do Rio Grande do Norte, que compreende atualmente aos municípios de 
Acari, Carnaúba dos Dantas, Caicó, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim 
do Seridó, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do 
Seridó, Serra Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas. Esta região é caracterizada pela vegetação seca 
e pelo clima semiárido. Ver ABRANTES, Paulo César Medrado. Avaliação do desenvolvimento 
sustentável na bacia hidrográfica do Rio Seridó em face das políticas públicas e da gestão de 
recursos hídricos. (Dissertação de Mestrado) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2011.  
1321 Para um balanço da emergência dos subalternos como sujeitos históricos na historiografia brasileira, 
sobretudo nos anos 1980, ver: GOMES, Ângela de Castro. Questão social e historiografia no Brasil do 
pós-1980: notas para um debate. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, nº34, julho-dezembro de 1004, 
p. 157-186; e CHALHOUB, Sidney; TEIXEIRA DA SILVA, Fernando. Sujeitos no imaginário acadêmico: 
escravos e trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 1980. Cad. AEL, v.14, n.26, 2009. 
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Dentre os trabalhos mais recentes acerca do Quebra-quilos encontra-se o 

trabalho do historiador Luciano Mendonça de Lima, que defende que os homens pobres 

livres envolvidos nas manifestações do Quebra-quilos estariam reagindo “contra um 

surto de modernização”, o qual se expressava como “um conjunto de medidas de caráter 

racionalizador”1322. Este conjunto de medidas ameaçava “aspectos significativos da vida 

cotidiana das populações pobres do campo e da cidade”. Desta maneira, deve-se 

compreender que a ação coletiva dos sediciosos não era apenas um mero movimento 

contra a fome ou miséria. (LIMA, 2001, p. 469)  

A obra de Maria Verônica Secreto, (Des)medidos: a revolta do Quebra-quilos 

(1874-1876) (2011), destaca-se por sua abordagem problematizada, questionando as 

fontes oficiais, atenta à natureza de suas fontes e do lugar privilegiado de seus 

interlocutores, evita a repetição de certos modelos explicativos – assim como fizeram 

alguns autores citados neste projeto que simplesmente se reservaram a repetir 

narrativas –, produzindo “uma história vista de baixo”1323. Embora Secreto tenha 

                                                           
1322 Diante das propostas criadas pelo governo imperial, podemos afirmar que grande parte delas 
propuseram, direta ou indiretamente, mudanças nas antigas práticas consagradas pela população, em 
nome da consolidação de uma maior governabilidade, calcada no uso da razão, sustentada por números 
e gráficos, justificadas pela ciência. No entanto, não devemos deixar de refletir sobre as especificidades 
inerentes ao projeto colocado em curso pelo Estado, como também na aversão a tais alterações. A 
resistência à adoção do sistema francês era sim um posicionamento contra a arbitrariedade do Estado 
Imperial, no sentido de se preservar ao máximo as formas de viver daquela parcela da sociedade, mesmo 
que para isso fosse preciso insubordinar-se. De acordo com Rafael de Oliveira Vaz, em seu trabalho 
Antecedentes do Sistema Métrico Decimal no Brasil (2012), esta não seria uma tarefa fácil, cabendo 
ao governo se valer de medidas que propusessem a “transformação dos hábitos [de maneira] gradual e 
planejada nos ramos do serviço público, começando pelas alfândegas e chegando às obras e escolas 
públicas, passando pelas oficinas e arsenais”. (VAZ, 2012, p.7) 
1323 Para Maria Clementina Pereira Cunha, em Carnavais e outras f(r)estas (2002), a  principal 
característica da História Social do Trabalho é debruçar-se sobre as relações conflituosas entre os “de 
baixo” e os “de cima”,  
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dedicado algumas páginas sobre o Quebra-quilos no Rio Grande do Norte, não 

limitando-se ao ocorrido na vila do Príncipe, podemos dizer que o estudo de tal 

movimento ainda carece de estudos, sendo de fundamental importância uma longa 

investigação sobre o citado objeto. (SECRETO, 2011, p. 51) 

Diante disso, concordamos com Rosenilson da Silva, quando este questiona 

autores que consideram “que as pessoas envolvidas em tais Quebra-quilos eram 

ignorantes e que, por isso, se opunham às inovações científicas”. De acordo com o 

autor, o ato de inutilizar os novos instrumentos utilizados para medir e pesar – jogadas 

poço adentro – era um ato antes de tudo simbólico, que reafirmava o desejo da 

população em continuar utilizando as antigas referências de medição e pesagem, estas 

tradicionalmente usadas nas feiras e comércio populares. (SANTOS, 2014, p. 6) 

  Atentos a esta discussão, historiadores como Luciano Mendonça, Rosenilson 

da Silva e Maria Verônica Secreto puderam refletir acerca do movimento Quebra-quilos 

de modo a visualizar os agentes das ações como sujeitos históricos, dotados de uma 

lógica em seu agir, e não como indivíduos movidos unicamente pela fome ou por uma 

suposta irracionalidade, mas de pessoas que lutavam em defesa de seus direitos 

costumeiros, mostrando-se conservadores quanto às tradições. Desta maneira, 

concordamos com Verônica Secreto que as reações contra as medidas adotadas pelo 

Estado devem ser entendidas em um contexto amplo, mas também reconhecendo, por 

outro lado, as especificidades de cada caso.  

                                                           

além de buscar diferenças entre os atores de diferentes segmentos sociais, aos quais não se pode – a 
não ser arbitrariamente – atribuir homogeneidade. (CUNHA, 2002, p. 13) 
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Dito isto, nossa pesquisa se destaca tão somente por inserir o Rio Grande do 

Norte no debate acerca do Quebra-quilos e, por conseguinte, nas relações do mundo 

do trabalho na década de 1870, mas também por problematizar as particularidades do 

referido movimento no RN, que, diferente de outras províncias, caracterizou-se, como 

podemos perceber a partir da leitura do processo crime da cidade do Príncipe1324, pela 

participação de pessoas que desempenhavam diferentes tipos de ofício (pedreiros, 

sapateiros, ferreiros, criadores e agricultores). Este fator nos leva a crer que detinham 

interesses diversos e atribuíam significados variados as revoltas, elementos relevantes 

e que nos permitirão avaliar os diferentes critérios dos sediciosos para a escolha dos 

alvos, levando-se em conta os abusos cometidos pelos “fiscais do peso”, a 

obrigatoriedade da substituição dos instrumentos de pesar e medir, assim como do 

acatamento ou não dos proprietários de casas comerciais na adoção dos instrumentos 

fiscalizados pelos funcionários designados pela municipalidade. 

Outro aspecto a ser considerado, particularmente relevante nos motins ocorridos 

no RN, são os conflitos em torno do recrutamento forçado. A confluência desses dois 

movimentos (tanto aqueles que eram contrários aos novos pesos e medidas quanto os 

opositores da lei de recrutamento obrigatório) é outro problema que nos interessa 

investigar, tendo em vista também o reduzido número dos destacamentos na referida 

província, designadas para conter os motins em diferentes localidades, o que tornava a 

missão dessa força policial ineficiente, haja vista as distâncias espaciais entre tais vilas 

e povoações que dificultava a ação e deslocamento daqueles que eram incumbidos de 

                                                           
1324 LABORDOC/Fundo da Comarca de Caicó/1º Cartório Judiciário/Diversos/Caixa n. 7. Processo Crime 
Quebra-kilo (quebrakilo), 1875 (Cota antiga). 
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zelar pela “ordem pública”, sendo o pequeno destacamento e o fator geográfico 

elementos favoráveis à formação das solidariedades horizontais da população.   

Por fim, devemos apontar e averiguar as formas com que as autoridades 

provinciais e locais lidaram com os acusados de participarem dos motins do Quebra-

quilos no Rio Grande do Norte, que, como avaliado por Rosenilson Santos, tiveram 

julgamento e punição no processo-crime ocorrido na cidade do Príncipe, que não 

seguiram um padrão, o que deve ser comparado a outras localidades dentro e fora 

província em que ocorreram as revoltas e os respectivos julgamentos. (SANTOS, 2014, 

p. 7-8) 

 

3. Considerações iniciais  

A etapa inicial do trabalho não nos permite construirmos conclusões acabadas 

ou bem definadas, por isso reservamo-nos neste momento a tecer algumas 

considerações para tentar melhor delinear nosso objeto. Primeiramente, acreditamos 

que será preciso refletir sobre o quebra-quilos dentro de uma perspectiva de resistência 

a uma expansão do capitalismo no mundo dos impérios do século XIX, falo de nações 

em construção no sul global, como por exemplo o Brasil. 

Sabendo disso, acreditamos ser imprescindível analisar os sentidos conferidos 

às mudanças introduzidas pelo Estado Imperial por meio da adoção do sistema métrico 

decimal francês, bem como pela instituição dos censos, da modificação das leis de 

coerção ao trabalho, recrutamento e combate à vadiagem na província do Rio Grande 

do Norte, ao tempo que identificamos os diferentes sujeitos – trata-se de uma massa 

subalterna, no sentido mais amplo da palavra –, interesses e significados relacionados 
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aos movimentos do Quebra-quilos na província do Rio Grande do Norte, de modo que 

sejam problematizados quais os critérios utilizados para escolha dos alvos, levando-se 

em conta as especificidades de cada um desses espaços. 
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MÉDICOS, CHARLATÃES E CURANDEIROS: AS PRÁTICAS CURATIVAS NA 
CIDADE DO NATAL, SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 
 

Avohanne Isabelle Costa de Araújo1325 

 

Introdução 

Era 1852 quando o Presidente de Província José Joaquim da Cunha discursava 

na Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte. A referida autoridade 

teceu alguns comentários sobre a situação da saúde pública, descrevendo que os 

habitantes curavam suas moléstias com “charlatães ávidos de lucro e privados de 

conhecimentos profissionais.”1326 Quando o seu discurso se direcionou para os 

profissionais médicos existentes, o presidente mencionou que a província dispunha de 

uma botica e dois facultativos1327, cujo um deles ficava encarregado da enfermaria 

militar e o outro era médico do partido público1328. 

                                                           
1325 Graduada em História (L) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Mestre em 
História pela mesma instituição de ensino. Professora auxiliar na Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte – UERN/Assú. Email: avohanneu@yahoo.com.br.  
1326 FALLA dirigida à Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte na sessão ordinária do 
anno de 1852 pelo Ilustríssimo e Excelentíssimo Sr. Presidente da Província, o Doutor Jozé Joaquim da 
Cunha. Rio Grande do Norte, Typ. de J.M. Navarro, 1852. p.7. Disponível em: < 
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > 
1327 Segundo o Dicionário da língua brasileira (1832), de Luiz Maria da Silva Pinto, facultativo quer dizer 
“de alguma faculdade” (p. 501). Também era um termo utilizado no século XIX para designar aquele que 
exerce a medicina. 
1328 A expressão “partido público” é encontrada nos relatórios dos Presidentes de Província do Rio Grande 
do Norte. No contexto em que esta expressão se encontra, o médico do partido público era o profissional 
pago pela gestão provincial. 

mailto:avohanneu@yahoo.com.br
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O discurso do supracitado presidente de província já nos dá uma noção de como 

se encontrava o cenário da saúde pública, no que diz respeito às práticas de cura 

existentes na segunda metade do século XIX. E pelo discurso da autoridade, nota-se 

que há uma predileção da população pelas práticas de cura aplicadas pelos chamados 

charlatães.   

É evidente que, para entender o porquê dessa predileção, devemos levar em 

consideração o lugar social em que estes sujeitos se encontravam, pensando na 

perspectiva de George Rosen1329 quando ele discute que, para analisar a saúde pública 

é preciso entender as condições econômicas e sociais da administração política, como 

será o caso da Província do Rio Grande do Norte.  

Apesar de produzir mercadorias primárias de fácil inserção nacional e 

internacional, como a extração do sal, cultivo e beneficiamento do açúcar e do 

algodão1330, o quadro interno dessa produção não era estável, o que provocava 

oscilações sempre preocupantes para a prosperidade das rendas provinciais, 

inconstância que comprometia os investimentos da administração pública, 

principalmente na saúde pública1331 setor que, a rigor, só tinha uma atenção maior em 

situações limites. Nessa direção é que operavam os Presidentes de Província1332, 

                                                           
1329 ROSEN, George. Da polícia médica à medicina social: ensaios sobre a história da assistência 
médica. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 214. 
1330 MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à História do Rio Grande do Norte. 3.ed. Natal: EDUFRN, 
2007. p. 101. MACÊDO, Muirakytan de. A penúltima versão do Seridó: uma história do regionalismo 
seridoense. Natal; Campina Grande: EUFRN; EDUEPB, 2012.  
1331 MONTEIRO, 2007, p. 112-114. 
1332 As funções dos Presidentes de Província são definidas pela Lei n° 16, de 12 de agosto de 1834, 
também conhecida por Ato adicional. De acordo com essa legislação, eram funções dos presidentes: 
fixar despesas municipais e provinciais, assim como os impostos; legislar sobre a economia municipal 
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quando destinavam mais rendas para a saúde pública em períodos epidêmicos, ou, na 

esteira dos socorros públicos, recursos que eram distribuídos pelas vilas e cidades em 

períodos de fome, em decorrência das secas1333.  

É necessário ressaltar que a concepção de saúde pública para o século XIX 

compreendiam as ações institucionais de ordem emergencial, numa tentativa de evitar 

as frequentes epidemias de febre amarela, cólera e varíola nas províncias do Império. 

Além disso, é no período do Oitocentos que são gerados os primeiros serviços públicos 

urbanos destinados à saúde pública e uma tentativa de se fiscalizar o exercício 

médico.1334  

O mau estado da saúde era potencializado pelos poucos profissionais que 

trabalhavam na Província. Acreditamos que essa insuficiência dos médicos está ligada 

com o fato da província ter uma economia frágil e que comprometia o pagamento desses 

profissionais, fazendo com que o Rio Grande do Norte não se tornasse uma província 

atraente aos olhos dos facultativos.  

                                                           

sob propostas que as câmaras municipais enviavam à Assembleia; fiscalização das rendas públicas 
provinciais e municipais; instrução pública e estabelecimentos destinados a esse fim; criação e nomeação 
para os empregos municipais e provinciais; obras públicas como casas de socorros públicos, casas de 
prisão e estradas. BRASIL. Lei de 12 de agosto de 1834, Ato Adicional à Constituição do Império do 
Brasil, art. 10, do 1º ao 11 parágrafos. Levando em consideração essas atribuições, a participação 
desses presidentes em relação à saúde pública dizia respeito a autorizar e mandar executar obras como 
cemitérios e hospitais de caridade e, juntamente com as atribuições citadas acima, todas as informações 
sobre a situação das províncias em que administravam ficavam registrados em seus relatórios. 
1333  MONTEIRO, 2007, p. 112.  
1334 Para pensar a concepção de saúde pública no século XIX, utilizamos dos estudos de HOCHMAN, 
Gilberto. A era do saneamento. 2.ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2006. p. 55. E MACHADO, Roberto, 
et all. Danação da norma: Medicina social e constituição da psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Edições 
Graal, 1978. 
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Luís da Câmara Cascudo anotou em livro clássico sobre a história da Cidade 

de Natal que a população não tinha condições financeiras suficientes para pagar a visita 

de um médico. Para isso, foi criado o Médico do Partido Público, que era pago pela 

província. Teria a função de tratar dos presos de justiça que adoecessem e dos pobres, 

em geral, mas isso não impedia que atendessem aos chamados e consultas dos que 

pudessem pagar1335. 

Ao se discutir como se encontrava o cenário relacionado à saúde pública na 

Província do Rio Grande do Norte, mais especificamente, na Cidade do Natal, surgiram 

os seguintes questionamentos: como a população curava suas doenças? Que sujeitos 

eram os responsáveis por estas práticas? Neste sentido, temos como propósito 

compreender como se davam essas práticas e saberes ligados à cura, durante a 

segunda metade do século XIX e os embates existentes entre os atores sociais que 

lidavam com as artes de curar.  

Em meio a isso, devemos levar em consideração a diversidade das artes de 

curar, apontando a medicina acadêmica apenas como uma entre as opções terapêuticas 

procuradas. É por isso que as atenções do nosso artigo serão voltadas para os sujeitos 

sociais que praticavam a cura, como os charlatães e curandeiros e os papéis que eles 

desempenhavam na sociedade e aos olhos das autoridades provinciais.   

Para responder a esta problemática, encontramos alguns obstáculos, 

principalmente relacionadas às fontes, pois só temos o discurso das autoridades 

provinciais em seus relatórios. Mesmo assim, é possível perceber que práticas curativas 

                                                           
1335 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: RN Econômico, 1999. p. 203. 
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existiam na Cidade do Natal, assim como o papel social que médicos, curandeiros e 

charlatães exerciam neste espaço, cruzando as informações obtidas nos relatórios com 

a historiografia sobre o tema e bibliografias que falavam dos costumes existentes na 

Cidade do Natal e, neste sentido, Luís da Câmara Cascudo é uma dessas referências, 

assim como de dicionários da época, como veremos adiante.  

Todas essas questões se inserem num momento em que o Estado começa a 

ter uma preocupação com a saúde da população e do modo como elas se curavam. 

Neste sentido, a concepção de medicina social caracterizada por uma forma de controle 

contínua sobre o espaço, quando se trata de saúde pública, promovia uma tentativa de 

esquadrinhar a cidade para evitar a propagação de doenças1336. O que Roberto 

Machado considera como sendo uma medicalização da sociedade, seguindo esse 

princípio, é o reconhecimento de que, a partir do século XIX, a medicina passa a intervir 

na sociedade. O perigo urbano não podia ser evitado somente pela promulgação de 

leis, mas exigia a criação de poder capaz de controlar os indivíduos e as populações, 

com o objetivo de tornar a sociedade sadia1337.  

Mas como isso seria possível no século XIX? Instituindo a figura normalizadora 

do médico, com a criação de faculdades para diminuir o aparecimento da figura do 

charlatão. Essa era uma maneira dos médicos conquistarem o seu espaço e dar 

credibilidade ao que era estudado e discutido no meio acadêmico, uma maneira de 

instituir o saber científico. Além disso, o médico tinha a função de promover a diminuição 

                                                           
1336 MACHADO et. all, 1978, p. 104. FOUCAULT, Michel. O nascimento da medicina social. In: 
Microfísica do poder. 21.ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. p. 79-98. 
1337 ROSEN, 1979, p. 138. 
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das epidemias e, através do seu saber, curar os doentes, utilizando os conhecimentos 

aprendidos nas faculdades de medicina.1338  

Portanto, a Cidade do Natal se insere nessa ideia e isso fica muito perceptível 

quando os Presidentes de Província do Rio Grande do Norte expressam em relatórios, 

o que pensavam acerca de toda a credibilidade que charlatães, curiosos e curandeiros 

possuíam na população, numa tentativa de mostrar que os médicos eram os 

profissionais mais preparados para tomar de conta da saúde da população e legitimar 

a categoria desses profissionais.  Mas, antes de discutir todos estes aspectos, faz-se 

necessário compreender que instrumentos existiam na Cidade do Natal e auxiliavam 

nas práticas curativas. Veremos também que, mesmo com a existência dos médicos, a 

população confiava, acreditava e procurava se curar com os charlatães existentes.  

Entre as práticas de cura, sangrias, purgantes, ervas 

Nos Relatórios dos Presidentes de Província do Rio Grande do Norte, fontes 

das quais utilizamos para compor este artigo, são encontradas poucas informações 

sobre os métodos curativos utilizados pela população. A partir dessas informações, e 

em conjunto com a historiografia do Rio Grande do Norte, pode-se obter uma noção 

de como essa população se curava. 

Luís da Câmara Cascudo, em seu livro História da Cidade do Natal (1999), ao 

descrever como era a situação da saúde pública na referida cidade e os médicos 

existentes, menciona que, durante os séculos XVII e XVIII, o socorro doméstico tinha 

como base a terapêutica tradicional e a técnica utilizada era purgar e sangrar1339. 

                                                           
1338 MACHADO et. all, 1978, p. 104. 
1339 CASCUDO, 1999, p. 203. 
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Acreditamos que a referência à terapêutica tradicional que Luís da Câmara Cascudo 

menciona, esteja relacionada ao uso de ervas, chás, como também a pessoas que 

tinham o conhecimento de rezas e da flora medicinal. Portanto, em seu próprio discurso, 

já encontramos elementos para pensarmos a coexistência entre as práticas médicas e 

as terapêuticas populares.   

A prática da purgação está relacionada aos medicamentos, chamados 

purgantes, que produziam evacuações, ou seja, tinham a função de laxante. Os 

purgantes podem ser substâncias vegetais e minerais e há uma grande variedade 

deles1340. Como todo medicamento, os purgantes causava alguns efeitos colaterais 

como: ânsia, náuseas e cólicas. 

A técnica do sangrar, à qual Cascudo se refere, está relacionada à sangria, que 

consiste em abrir conscientemente uma veia para permitir a saída de sangue. Essa 

sangria podia ser feita nas veias do braço e do pé, sendo esta última um procedimento 

pouco praticado1341. A sangria do braço era uma prática mais comum, porque as veias 

                                                           
1340 CHERNOVIZ, 1890, p. 819-822. 
1341 Chernoviz menciona que a sangria do pé era praticada ao nível do tornozelo, pois a veia era mais 
visível. “Para fazêl-a mais visível, aplica-se na parte inferior da perna uma ligadura circular, e mergulha-
se o pé em agua quente durante alguns minutos. Faz-se a abertura bastante larga e mette-se o pé na 
agua. A coloração mais menos forte da agua, e a quantidade da fibrina que se depõe no fundo do vaso, 
servem de fazer julgar aproximadamente a quantidade de sangue correo. [...]Outro inconveniente d’esta 
sangria é não se poder avaliar exatamente a porção do sangue extrahido, e não haver jamais segurança 
de se obter d’elle uma porção suficiente. Pelo que a sangria do pé é muito menos usada hoje do que 
d’antes; tanto mais que experiência não tem justificado as vantagens que se lhe attribuiam. CHERNOVIZ, 
Pedro. L. Napoleão. Sangria. In: Dicionário de Medicina Popular. 6ª ed. Paris: A. Roger & F. 
Chernoviz. 1890. Vol. 2. p. 939. 
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eram mais grossas, tornando-se mais salientes e, portanto, mais visíveis1342. Por ser 

um procedimento bastante invasivo, isso causava desconforto e mal estar no paciente. 

Assim, percebemos que ambas as práticas curativas tinham aspectos em 

comum: efeitos colaterais bastante desconfortáveis para aqueles que recebiam este tipo 

de tratamento. Como discute a historiadora Rosilene Gomes Faria, em seu artigo sobre 

as práticas curativas no Recife, estes procedimentos causavam um distanciamento entre 

os médicos e seus pacientes, pois para estes “as terapias tanto poderiam promover a 

cura quanto resultar no agravamento da doença” gerando, portanto, insatisfação e 

descrença com os tratamentos que eram oferecidos pela medicina científica.1343 Isso 

fazia com que a população procurasse os curandeiros e curiosos, porque acreditavam 

que os procedimentos realizados por estes tinham resultados mais satisfatórios, 

promoviam a cura dos seus males e não traziam os desconfortos que as sangrias e 

purgantes provocavam.   

Por mais que Cascudo tenha mencionado que essas técnicas eram 

predominantes durante o período colonial na Cidade do Natal, acreditamos que esses 

procedimentos de sangrar e purgar também se prolongaram durante o século XIX, pois, 

embora na documentação administrativa provincial, não fossem encontradas 

informações a respeito dessas técnicas, pesquisas revelam que as terapêuticas 

sobreviveram naquele século. Sidney Chalhoub, por exemplo, menciona que as 

                                                           
1342 CHERNOVIZ, 1890, p. 939. 
1343 FARIAS, Rosilene Gomes. Pai Manoel, o curandeiro africano, e a medicina no Pernambuco imperial. 
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.19, supl., dez. 2012, p.219-220. 
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sangrias e os purgantes foram prescritos pelos médicos até fins do século XIX, para 

combater os males e epidemias que afligiam a população1344. 

Como mencionamos anteriormente, estas práticas curativas aparecem nessa 

bibliografia que trata do cotidiano da população da referida cidade e, como a 

documentação encontrada é relacionada a administração pública, é possível, diante dos 

dados dos próprios presidentes e nos seus discursos, perceber quais práticas curativas 

possuíam mais credibilidade na população da Cidade do Natal. São estes aspectos que 

serão discutidos no tópico seguinte. 

Os charlatães, os curiosos e curandeiros que existiam na Cidade do Natal 

Nos Relatórios dos Presidentes de Província do Rio Grande do Norte, 

encontram-se críticas das autoridades constituídas, direcionadas às pessoas não 

qualificadas que praticavam a arte de curar na Cidade do Natal. O Presidente Jose 

Joaquim da Cunha, além de enfatizar a pouca disponibilidade de recursos, menciona 

que a população sujeitava-se a curar suas moléstias com os charlatães “ávidos de 

lucro” e pessoas “privadas de conhecimentos profissionais”1345. A referida autoridade 

provincial não cita o que ele considera ser um charlatão, mas, pelo discurso, percebe-

se que não se tratava de pessoas aptas a exercer a medicina ou farmácia.  

É preciso, portanto, adotar certos cuidados críticos em avaliar o que médicos e 

autoridades provinciais consideravam ser charlatão. Para esse presidente, charlatão era 

uma pessoa que não era “dotada de conhecimentos profissionais”, ou seja, não 

                                                           
1344 CHALHOUB et all, 2003, p. 11. 
1345 FALLA, 1852, p. 7.  
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dominava o conhecimento científico, médico. Mas é preciso pensar também que muitas 

das ervas, remédios caseiros, enfim, eram de uso tradicional da cultura indígena, 

africana e portuguesa1346. Portanto, faz-se importante deixar sempre claro o que são 

terapêuticas populares e o que leva médicos e autoridades provinciais a acusarem o 

“outro” de ser charlatão.  

Gabriela dos Reis Sampaio, ao estudar as diferentes práticas de cura no Rio de 

Janeiro Imperial, em seu livro Nas trincheiras da cura (2001), demonstra que os médicos 

que atuavam no Rio de Janeiro, utilizavam a categoria dos charlatães para designar as 

mais diferentes práticas de cura. Para estes profissionais, os curandeiros, espíritas, 

sangradores, parteiras, ervateiros, farmacêuticos, “que produziam remédios e não 

revelavam suas fórmulas” e que “agiam sempre de má-fé, enganando as pessoas para 

enriquecer”,1347 eram consideradas charlatães. A historiadora adianta ainda que os 

médicos que atuavam no Rio de Janeiro acabavam por usar o termo charlatão para 

enfatizar todas essas práticas que divergiam da sua ciência, da sua formação, até 

porque passavam anos estudando e se dedicando à medicina, de maneira a não admitir 

que “tamanhas ignorâncias” obtivessem tanta crença entre as pessoas.1348  

Mesmo havendo desconfiança em relação aos charlatães, em alguns momentos 

as autoridades provinciais do Rio Grande do Norte acabavam por admitir que, devido 

ao estado insatisfatório da saúde pública da Cidade do Natal, estas pessoas que não 

                                                           
1346 Sobre a medicina indígena, negra e portuguesa, consultar o livro de SANTOS FILHO, Lycurgo de 
Castro. História geral da medicina brasileira.  São Paulo: HUCITEC, 1977, principalmente os livros de 
IV a VIII. 
1347 SAMPAIO, 2001, p. 53. 
1348 SAMPAIO, 2001, p. 51. 
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eram detentoras do conhecimento médico sistemático faziam-se necessárias. O Vice-

Presidente de Província Medeiros Murta, falando sobre as epidemias de febre amarela 

e varíola, em 1862, achou “conveniente conservar os curiosos1349 que ali existem em 

comissão e fazer novas remessas de gêneros para os miseráveis acometidos da 

epidemia”.1350 

O termo curioso, utilizado pelo vice-presidente Medeiros Murta, poderia ser 

também a pessoa não habilitada a exercer a medicina, mas que acabava aprendendo 

técnicas de cura com alguma outra pessoa experiente no assunto1351. No caso apontado 

pelo vice-presidente, o termo curioso foi utilizado pela autoridade provincial em relação 

ao responsável por aplicar a vacina na população, já que havia poucos comissários 

vacinadores (estes sim, habilitados para aplicar a vacina) na Província do Rio Grande 

do Norte. Então, em virtude da falta de pessoas habilitadas para exercer esta função, 

os curiosos foram permitidos pelo vice-presidente. 

                                                           
1349 Curiosos seriam os práticos não acadêmicos. A expressão surge com esse sentido nos dicionários 
da língua portuguesa, a partir da publicação da obra de Antonio Moraes da Silva, em 1789: “se diz que 
é curioso de alguma arte, o que não deu annos a aprendê-la com mestre e não a sabe a fundamento”. 
Mantém-se com o mesmo sentido no dicionário de Luiz Maria da Silva Pinto, publicado em 1832: “que 
tem curiosidade. Que faz tudo com cuidado. O que aprendeo sem fundamento e por curiosidade alguma 
arte, etc, sem mestre”. Até ser alargado, no século XX, para uma dimensão muito sugestiva, até para os 
séculos anteriores: “que ou quem procura fazer curas através de práticas não profissionais, utilizando-
se de simpatias, feitiços, benzeduras etc.”  
1350 RIO GRANDE DO NORTE, 1862, p. 1. 
1351 Lycurgo do Santos Filho menciona que “sendo poucos os profissionais habilitados e muito vasta a 
extensão territorial do Brasil, juntamente com esses praticavam a medicina ainda os boticários e seus 
aprendizes, os aprendizes de barbeiros e de cirurgiões-barbeiros, os ‘anatômicos’, os ‘algebristas’, os 
‘curandeiros’, os ‘entendidos’, ‘curiosos’ e outros que tais”. SANTOS FILHO, Lycurgo. História geral 
da medicina brasileira. Vol. 1. São Paulo: Hucitec, 1977: p. 63-64. 
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Os curiosos não eram os únicos que ocupavam as páginas dos relatórios dos 

presidentes de província do Rio Grande do Norte. No ano de 1870, o inspetor de saúde 

pública, Henrique Leopoldo Soares da Camara, ao fazer um relato sobre as doenças 

que grassaram na província durante aquele ano, fez a seguinte descrição sobre a prática 

do curandeirismo na Cidade do Natal: 

Devo crer que para tão lamentável resultado concorreu grandemente 
a cega confiança da população crédula e ignorante o que, então, se 
entregou a imperícia e afoiteza de um curandeiro, pouco 
consciencioso, que apregoado novo Messias levantara diariamente 
Lazaros da sepultura. Cedo para os que lhes escaparam das garras, 
tarde, porém para os infelizes que elle enviara deste mundo, chegou 
a desilusão!1352  

O que é importante perceber no discurso desse Inspetor de Saúde Pública são os 

seguintes aspectos: a maneira como ele denomina a população que acredita na prática 

do curandeiro; a caracterização que ele faz do curandeiro; o modo como o curandeiro 

parece se autodenominar e sua especialidade.  

No que diz respeito ao primeiro aspecto, o Inspetor de Saúde Pública Henrique 

Leopoldo Soares da Câmara acaba por caracterizar a população de crédula e ignorante, 

por demonstrar cega confiança no curandeiro. Essa maneira de caracterizar a 

população é uma forma de manifestar a sua insatisfação perante aqueles que não 

acreditavam nas práticas científicas e se deixavam curar por uma pessoa não 

especializada na medicina. O segundo aspecto diz respeito à prática realizada pelo 

curandeiro. O inspetor a chama de imperícia e afoiteza, ou seja, o curandeiro não tinha 

habilidade e competência na prática da cura, de acordo com os preceitos científicos e 

                                                           
1352 RELATORIO, 1870, p. 2. 
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era ousado no que fazia, colocando em risco a vida daquela população. O curandeiro, 

como o Inspetor menciona, se autodenominava Novo Messias e tinha a especialidade, 

de levantar “Lázaros da sepultura”. No cristianismo e, mais especificamente, na Bíblia, 

Lázaro foi o homem ressuscitado por Jesus Cristo, tido como o Messias pelos 

cristãos1353. Ou seja, o curandeiro faz uma menção a esta habilidade e, ao se 

autodenominar uma figura religiosa, isso conferia credibilidade às suas práticas, de 

acordo com a mentalidade das pessoas que acreditavam, nos preceitos cristãos sem 

aplicarem o devido discernimento diante das circunstâncias em que viviam.  

Lycurgo dos Santos Filho menciona que o crescimento do curandeirismo no 

Brasil deveu-se às inferiores condições socioeconômicas vigentes, desde o período 

colonial e até mesmo durante o Império, e com a decorrente escassez de profissionais 

e a má qualidade da maioria destes.1354 Nesse cenário, os curandeiros acabavam por 

ser o recurso de que dispunham os pobres, principalmente pelo fato de não terem 

condições de pagar a visita de médicos diplomados, quando estes existiam.1355 

Considerando-se esta questão no contexto descrito acima pelo Inspetor de Saúde 

Pública, de fato, o “Novo Messias” era talvez a única solução da população mais pobre 

da Cidade do Natal para a cura das suas moléstias, visto que os médicos eram poucos, 

não só na referida cidade, mas também em toda a Província do Rio Grande do Norte, 

como é mencionado no tópico sobre o estado sanitário da referida província. 

                                                           
1353 Essa passagem da Ressurreição de Lázaro encontra-se em João 11: 1-46. In: Bíblia Sagrada. 
180. ed. São Paulo: Ed. Ave-Maria, 2008. p. 1399-1400. 
1354 1977, p. 346. 
1355 PIMENTA, 2003, p. 321. 
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Flávio Coelho Edler, em seu livro Boticas & pharmacias, nos mostra que as 

desigualdades sociais e culturais, advindas do período colonial e que se estenderam 

até o Império, como discutiu Lycurgo dos Santos Filho, também se refletiam no uso dos 

remédios. O acesso aos produtos das boticas, em sua maioria importados, era possível, 

quase sempre, somente aos brancos ricos. Nos setores subalternos, formados pela 

população de pobres, escravos e livres, tinha-se e confiava-se nos remédios caseiros, 

fórmulas feitas com ervas e outros produtos administrados por curandeiros e 

sangradores.1356 É claro que isso acontecia em todas as províncias do Império, ou seja, 

o pouco acesso aos remédios vendidos em boticas, pela carestia verificada nos preços 

e o não acesso à população mais pobre eram evidentes, mas também se devem 

considerar outros aspectos dessa discussão: o fato da população acreditar na eficácia 

dessas ervas e remédios receitados pelos curandeiros. 

Tânia Salgado Pimenta, ao estudar os terapeutas populares na Corte, durante a 

primeira metade do século XIX, menciona relatos da população que saía em defesa dos 

curandeiros. A pesquisadora mostra, com esse estudo, que os serviços solicitados pela 

população não eram decorrentes apenas da falta de médicos, ou porque não podiam 

pagar pelos seus serviços ou pelos remédios receitados, mas também porque a 

população acreditava que os curandeiros eram mais eficientes na cura das moléstias, 

desde as mais leves às mais sérias.1357 Este parece ser o caso da população da Cidade 

do Natal em relação ao curandeiro denominado “Novo Messias”.  

                                                           
1356 EDLER, 2006, p. 80. 
1357 PIMENTA, 2003, p. 323. 
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Outro fator que deve ser percebido no relato do Inspetor de Saúde Pública é a 

continuidade das práticas curativas. Mostramos, desde o início, o relato dos dois 

presidentes sobre a prática do charlatanismo e dos curiosos e, finalizando a abordagem 

com o discurso do Inspetor. Todas estas três situações estavam ocorrendo num período 

em que a Inspetoria de Saúde Pública da Província do Rio Grande do Norte andava 

fiscalizando o exercício médico e farmacêutico na Cidade do Natal, regida pelo decreto 

da Junta Central de Higiene Pública. Ou seja, tratava-se de duas práticas de cura 

ocorrendo simultaneamente: uma popular e outra científica. Isso significa que, mesmo 

com a fiscalização do exercício médico e farmacêutico na Cidade, os terapeutas 

populares exerciam o seu ofício,1358 mesmo com as reclamações das autoridades 

provinciais.  

Os terapeutas populares continuavam em exercício porque a população 

acreditava na eficácia de seus procedimentos, certamente pelo conforto que isso lhes 

trazia, diferente dos métodos empregados por médicos que, como vimos no tópico 

anterior deste artigo, eram bastante incômodos e os pacientes eram descrentes com 

estas práticas pelo sofrimento que isso lhes causava.   

A desconfiança também era outro fator que causava receio na população em 

relação às práticas curativas dos médicos. Isso fica evidente no caso da vacina 

antivariólica que acontecia na Cidade do Natal. Por chegar na Província mal 

conservada1359, a vacina causava um efeito contrário e agravava o estado de saúde 

                                                           
1358 PIMENTA, 2003, p. 323. 
1359 RELATORIO com que o Exm. Sr. Dr. José de Oliveira Junqueira abrio a sessão da Assembléa 
Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 1860. Pernambuco, Typ. de M.F. de Faria, 1860. 
Saúde pública ,p.7. Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > 
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dos variolosos. Neste sentido, os pacientes preferiam ser acometidos varíola a introduzir 

“a peste no corpo”1360 por meio da vacinação.  

O modo como as doenças eram transmitidas ainda eram motivo de discussão 

entre a comunidade médica no século XIX, o que contribuía para que a população 

ficasse desconfiada dos métodos curativos empregados.  

O problema etiológico, ou seja, o que causa a doença, era um dos grandes 

problemas enfrentados por médicos e higienistas no século XIX, principalmente quando 

as epidemias apareciam, deixando esses profissionais sem uma explicação definitiva 

sobre o causava aqueles surtos. Neste sentido, a teoria miasmática predominava nos 

saberes médicos-científicos. O seu princípio era de que as doenças se originavam em 

eflúvios e outras emanações do solo e do ar.1361 

A credibilidade do pensamento miasmático existente nos saberes médicos-

científicos era explicada pelas dúvidas em relação à teoria do contágio. Esta 

preconizava que a doença era transmitida de uma pessoa a outra. De acordo com Roy 

Porter, havia uma multiplicidade de combinações sobre essa ideia, mas nenhuma delas 

prevalecia.1362 Chernoviz também mencionava que as questões médicas em torno da 

teoria do contágio tinham sido de fato debatidas, mas, ainda assim, a indecisão 

aumentava sobre como funcionava o contágio. Questionando-se sobre a maneira como 

                                                           
1360 FALLA com que o Exm. Sr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho abrio a 1ª sessão da vigesima 
legislatura da Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 13 de julho de 1874. Vaccina, 
p.26. Rio de Janeiro, Typ.Americana, 1874. Disponível 
em:<http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > 
1361 PORTER, 2004: p. 43-44.  
1362 PORTER, 2004: p. 108. 
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se devia preservar as pessoas do contágio, o médico polonês respondia que a 

providência mais eficaz era a isolação, ou seja, evitar o contato com pessoas doentes 

e os lugares onde elas conviviam.1363 

 É claro que a insatisfação dos sujeitos estatais em relação às práticas curativas 

não acadêmicas na Cidade do Natal era uma tentativa de institucionalizar o discurso 

médico e as suas práticas, mesmo admitindo que a Província sofria com a falta destes 

e, por vezes, deixando que os curiosos exercessem uma prática que deveria ser, a 

princípio, monopólio dos médicos. O que ocorre também é que o saber médico tentava 

se inserir numa sociedade em que as terapêuticas populares tinham grande 

credibilidade pela eficácia dos métodos, a facilidade com que esses métodos eram 

conseguidos e o baixo custo que eles tinham.  

Considerações finais 

Diante do exposto, é perceptível que as condições da saúde pública tanto na 

Cidade do Natal quanto na Província do Rio Grande do Norte como um todo carecia de 

recursos, principalmente, quando se tratava de curar a população das moléstias que os 

acometia. Estes recursos se faziam mais presentes quando em períodos epidêmicos, 

principalmente do cólera, varíola e febre amarela.  

Em meio a esse cenário, vimos que não só o saber médico prevalecia na cidade. 

A presença dos curandeiros, curiosos e charlatães acirrava a disputa com o saber 

médico que, por sua vez, queria conseguir credibilidade com suas práticas curativas e 

                                                           
1363 CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Contágio. In: Dicionário de Medicina Popular. 6ª ed. Paris: A. 
Roger & F.Chernoviz. 1890. Vol 1. p. 676-677. 
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o monopólio das artes de curar, numa tentativa de querer combater as terapêuticas 

populares.  

Mesmo com a predileção das autoridades provinciais com os saberes advindos 

das faculdades de medicina, a população acreditava na eficácia das práticas curativas 

que os charlatães empregavam e em seu poder de cura. O receio em se tratar com os 

médicos se tornava mais latente, em virtude dos desconfortos que métodos traziam e, 

por vezes, traziam efeitos colaterais que não traziam resultados satisfatórios na cura 

das moléstias.   

Portanto, em virtude do envolvimento de diversos sujeitos históricos (presidentes 

de Província, charlatães, médico e população), é preciso que avaliemos o lugar de fala 

dos agentes históricos envolvidos nesta trama. Afinal, era um funcionário do Governo 

Central defendendo as práticas curativas de instituições criadas e ligadas a esse 

governo. 
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Sessão II – 28/07/2016 

 

CORONÉIS DOS SÉCULOS XX E XXI: DO SISTEMA AOS MÉTODOS 
POLÍTICOS 

 
MARCONDES ALEXANDRE DA SILVA1364 

RAQUEL DO NASCIMENTO BARBOZA1365   

 

Todos que moram na cidade de São José do Campestre/RN, já ouviram 

as histórias de um homem chamado “coroné Teodorico Bezerra”/“majó Teodorico 

Bezerra”. Ele aparece como uma verdadeira manifestação do coronelismo1366 no Rio 

Grande do Norte1367, assim ponderar-se-á nesse texto a trajetória política (1947-1982) 

de Theodorico Bezerra1368 (1903-1994), um verdadeiro protótipo de coronel da 

                                                           
1364 Autor: Mestre em História pela UFPB, Diretor do SINTE/RN, Professor das redes de ensino da 
Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN e do Estado do Rio Grande do Norte-E-mail: 
irmaomarcondes@bol.com.br. 
1365 Co-autora: Especialista em Supervisão Educacional pela UFRN, professora da Rede Estadual lotada 
na E. E. Monsenhor Honório /6ª DIREC – Pendências/RN:  raquelnasba@gmail.com 
1366 Além dos autores que tratam do coronelismo e sobre alguns coronéis, citados no decorrer do texto, 
também nos em Pontes (1970), Félix (1987) e Palacin (1990).  
1367 Se quiser saber um pouco mais sobre a história e economia do Rio Grande do Norte, ver: Santos 
(2002) e Mariz; Suassuna (2005) e Spinelli (2010). 
1368 Para saber mais a respeito do Major-Coronel Theodorico Bezerra, ver: Bezerra, L. G.(1982), Bezerra, 
M. N. (1987), Bezerra, S. (1990), Confessor (2006), Mendonça (2007) e Silva (2010), autores que no 
geral tratam da origem familiar, vida particular, atividades comerciais, industriais e atuação política dele, 
q qual é permeada de práticas coronelísticas exercidas na Fazenda Irapuru em Tangará/RN e regiões 
Agreste, Trairi e Potengi do Rio Grande do Norte, acostadas no poderio econômico, de base familiar e/ou 
família extensa (de sangue e agregada) e clientela política, a qual ele dispunha. 

mailto:irmaomarcondes@bol.com.br
mailto:raquelnasba@gmail.com
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literatura coronelista, estilo Clássico1369, que pode ajudar a entender a discursão sobre 

o coronelismo como Sistema ou Conjunto de Práticas Políticas. 

O Sr. Theodorico Bezerra era conhecido como “majó” e/ou “Major” 

Theodorico Bezerra. Tal termo, no espaço e época que ele vivia era sinônimo de mando 

e/ou autoridade, tal qual coronel. Assim, para tentar adequá-lo a alcunha pela qual era 

conhecido foi criada a expressão Major-Coronel1370, para aponta-lo como figura “sui 

generis” no período.  

Ademais, ao buscar-se investigar a literatura sobre o coronelismo 

descobriu-se que havia pontos de vistas distintos entre autores que discutem tal 

temática, pois para José Murilo de Carvalho (1997), baseado nos estudos de Victor 

Nunes Leal1371 (1997), o sistema político coronelista foi datado na I Primeira 

República/República Velha (1889-1930) e não existiu antes ou depois daquele período. 

                                                           
1369 Protótipo é um modelo e/ou padrão, nos casos dos coronéis do coronelismo clássico descrito na 
literatura do gênero, pode-se entender “o coronel modelo clássico” como aquele sujeito carregava uma 
carga simbólica de atos, atitudes e ações que o definiam como agente do coronelismo. Como por 
exemplo: a autoridade e a forma incontestável de dominar. E do outro lado, o favoritismo, o clientelismo, 
as benesses, o empreguismo, compra de votos, a barganha dos cargos públicos de livre nomeação para 
compadres, membros do séquito/parentela e dos compromissos políticos são algumas características de 
um coronel estilo clássico. 
1370 Esta palavra composta, Major-Coronel, serviu para classificar o poder e a autoridade exercida por 
Theodorico Bezerra, que não dispunha de nenhuma destas patentes das forças armadas brasileiras, 
porém era considerado como tal pelos seus contemporâneos, haja vista suas práticas. E tanto um como 
outro título o identificavam. Assim, “Theodorico Bezerra, era coronel por suas práticas e Major por 
legitimação popular.” (SILVA, 2010, p.51). Contudo, ele não aceitava ser machado de “Coronel” e sim 
Major/Majó. Acreditamos que a negação a receber o título de “coronel” deve-se ao respeito que ele tinha 
a Ezequiel Mergelino de Souza, irmão da mãe dele, Dona Ana Bezerra, que era conhecido como “Coronel 
Ezequiel.” (CONFESSOR, 2006, p. 20.). 
1371 Victor Nunes Leal publicou a primeira edição de sua obra no ano de 1948, e José Murilo de Carvalho 
no ano de 1997, quase meio século depois, na qual corrobora e ratifica o pensamento de Leal, conforme 
vemos no seu texto. 
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Nesse contexto, coronelismo como filho/criação da República Velha (1889-1930), 

período em que nasceu e morreu com ela; o estudo da Figura do Major-Coronel 

Theodorico Bezerra ficaria inviável, pois a atuação política dele se deu depois daquela 

fase. 

Além do mais, pensar o coronelismo apenas nas visões de Leal (1997) 

e Carvalho (1997) sem discursão ou novas visões e/ou perspectivas é negar a 

complexidade e abrangência de seus desdobramentos no Brasil, especialmente no 

Nordeste. Por isso, esse texto reflete o sistema coronelista além da I Primeira República 

(1889-1930), pois ele, segundo Queiroz (1975), Janotti (1981; 1997) e outros autores, 

tem suas raízes antes e ultrapassa tal período.  

Cumpre frisar que nessa perspectiva o Major-Coronel Theodorico 

Bezerra utiliza os métodos políticos semelhantes aos coronelistas. Assim, ele pode ser 

entendido como coronel? Para ter essa resposta é necessário entender os conceitos de 

coronel e coronelismo, qual espaço físico e temporal eles abrangem. 

 

O TEMPO DO CORONEL E DO CORONELISMO 

De acordo com Antoine Prost (2008), a organização do tempo histórico 

estrutura a referências comuns aos homens que viveram/vivem em dada coletividade 

espaço-temporal, dos “membros da mesma sociedade” (p.96-97). Nesta perspectiva 

percebemos que o tempo histórico é contrário ao tempo da memória, por isso é preciso 

definir o pretenso recorte espacial para saber exatamente o que se quer e pode estudar. 
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Com essa ideia de dados espaços de tempo é que se criam e/ou se estabelecem, os 

regimes de historicidade, conforme ressalta François Hartog (2003). 

Assim para se estudar a trajetória política (1947-1982) do Major-Coronel 

Theodorico Bezerra (1903-1994), se faz necessário estabelecer as temporalidades e o 

modus operandi da atuação política do velho potentado potiguar e ver a política 

coronelista por ele empregada por ótica de média duração de tempo. 

O conceito de coronel remonta o surgimento da patente de coronel da 

Guarda Nacional, criada na década de 1830, durante a regência, cujo cargo era 

ocupado pelo Padre Diogo Antônio Feijó. Naquele período passou-se a distribuir 

patentes a pessoas que detivessem expressiva liderança política, econômica e de 

mando. Esse método de distribuição de cartas patentes perdurou até a “Revolução” de 

1930, quando foi extinta a referida instituição. 

Do outro lado, o termo coronelismo, nasce na década de 1940, para 

designar um conjunto de práticas que passaram a ser oficializadas no II Império (1840-

1889), que no entanto, se consagraram como sistema político, social e econômico 

apenas na Primeira República (1889-1930). Naquele período, quando o poder privado 

em declínio precisou do público, o coronelismo se fortaleceu e o estado ganhou espaço 

frente ao dos senhores de terras. Sobretudo porque o estado não conseguiu cumprir 

suas obrigações sem recorrer aos particulares e estes por sua vez precisavam da 

aliança com o Estado para manter suas áreas de domínio.  

O conceito de coronelismo foi desenvolvido por Victor Nunes Leal, que o 

consagrou no meio acadêmico. Para ele, tal termo se apresentava como um aparelho 
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político da Primeira República, nele predomina a relação de ajustes entre os senhores 

donos de terras, em declínio, e o poder público cada vez mais forte. Nas suas palavras, 

“[...] ‘coronelismo’: é um sistema político dominado por uma relação de compromisso 

entre o poder privado decadente e o poder público fortalecido” (LEAL, 1997, p. 276), 

cuja base de sustentação na estrutura agrária do país decorreu da “[...] superposição 

de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social 

inadequada” (Idem, p. 40). 

Leal (1997) expõe que o poder do coronel aumenta ou diminui a partir 

da competência que tinha de levar progresso ao distrito ou município, via construção 

ou reestruturação de escolas, estradas, postos de saúde, campo de futebol, etc., e a 

capacidade de fazer favores individualmente ou coletivamente. Essas práticas foram os 

alicerces de sustentação do coronelismo, que juntamente a autoridade de mando e do 

governismo, os faziam parecerem como: generosos, benevolentes e poderosos. 

Salienta-se que atitudes semelhantes às descritas em epígrafe eram 

realizadas pelo Major-Coronel Theodorico Bezerra, as quais o credenciavam a 

intermediário do governo (estadual e federal) nos municípios da Região Agreste Potiguar 

e outras cidades que estavam sobre sua influência política, em período posteriori a 

República Velha (1889-1930). 

Contrária a visão de Leal (1997), a obra, do advogado, jornalista, 

professor, poeta e membro da academia brasileira de letras, Marcos Vinícios Vilaça em 

co-autoria com o advogado, economista e professor, Roberto Cavalcanti de 
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Albuquerque 1372 (2003), “Coronel, Coronéis” traz outra visão do coronelismo. Pois nela, 

o coronelismo não está morto e não acabou, porém está vivo e em plena atividade. 

Haja vista, tal livro ser resultado de um trabalho de campo realizado em 1963, onde os 

autores focaram um estudo historiográfico e sócio antropológico, e exploraram o “dia-

a-dia” da história, ou, a face empírica e real do coronelismo nordestino brasileiro da 

década de 1960, pois contemplaram sujeitos e muitos dos quais ainda vivos, quando 

da realização da pesquisa (1963) e da sua publicação (1965). 

Coronel, Coronéis foi dividida em duas partes, onde a primeira começa 

com os autores ponderando sobre a questão do sistema coronelístico, especialmente 

em Pernambuco; e na segunda parte, eles tratam da vida de quatro famosos coronéis 

daquele Estado, especificamente: Chico Romão, Chico Heráclio, José Abílio e 

Veremundo Soares, vistos e analisados a partir de seus espaços de domínio e poder, 

e suas respectivas características. 

Tais potentados (expostos em Coronel, Coronéis) eram contemporâneos 

do Major-Coronel Theodorico Bezerra, que morava e exercia seu poder no Agreste 

Potiguar, região em que as suas relações de poder ocorreram com sujeitos a níveis: 

local, estadual e federal, ao ponto dele conseguir formar um emaranhado de práticas 

de mando, paternalistas e clientelistas, que o caracterizava como um “coronel”, que não 

tinha seus poderes na carta patente da Guarda Nacional e sim nos métodos 

empregados e na legitimação social o status quo que precisava e exercia no período. 

                                                           
1372 A 1ª Edição de Coronel e Coronéis dos autores VILAÇA, Marcos Vinicios e ALBUQUERQUE, Roberto 
Cavalcanti de. Que foi lançada no ano de 1965, período em que ainda encontravam-se vivos alguns dos 
principais personagens descritos na referida obra, que era os coronéis: Chico Romão, Chico Heráclio, 
José Abílio e Veremundo Soares, principais figuras do estudo abordado. 
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Tudo isso, em plenas décadas de 1950 e 1960, à cerca de 300 km, de onde os coronéis 

pernambucanos atuavam. 

Em Coronel, Coronéis (2003), os autores observam o coronelismo no 

momento do contexto histórico que viviam, e em especial os de Pernambuco. Na 

referida obra, os coronéis do sertão e do açúcar são expostos distintamente, os 

primeiros como mais abertos a mudanças culturais que os últimos e os últimos mais 

ricos que os primeiros (VILAÇA; ALBUQUERQUE,  2003, p. 26-27). Além destes, há 

outros coronéis, tanto da terra como os industriais e comerciantes; aqueles que 

conscientes ou inconscientemente se tornaram condutores das mudanças nos sertões 

nordestinos. Para tais autores, a influência das estradas e dos caminhões, e expansão 

do rádio e da televisão foram fatores fundamentais para as mudanças que 

enfraqueceram o poder dos coronéis. De início eles se beneficiaram delas, como o 

velho Chico (Chico Heráclio, “o último dos coronéis), que se utilizou da imprensa e do 

rádio para levar seu nome a lugares cada vez mais distantes, tendo inclusive sua própria 

emissora, a Rádio Limoeirense; ele ainda utilizou-se de periódicos, a exemplo do Jornal 

do Comércio e o Diário da Noite.  

Os velhos potentados, segundo os autores, de modo geral, foram vítimas 

da modernidade que os colocaram em um sistema de coisas que não podiam mais 

controlar. O sistema que o coronelismo fazia parte, como fala Vilaça; Albuquerque 

(2003), também era um sistema de poder paralelo ao Estado brasileiro, porém os seus 

agentes, os coronéis, recebiam apoio governamental, para assim exercerem poder de 

árbitros sociais, tutelados pelo estado, estes homens por épocas eram confundidos com 

o próprio ente federado. 
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Assim como os coronéis pernambucanos o Major-Coronel Theodorico 

Bezerra, no Rio Grande do Norte, tinha atitudes semelhantes aos seus pares 

nordestinos, pois até certo ponto manteve atitudes tradicionais, tais como: o aumento 

da idade de certos jovens, assinaturas de analfabetos e alistamento de pessoas inaptas 

para serem arregimentadas para o pleito eleitoral1373. Por outro lado, empregou atitudes 

modernas, como: utilização de jornais, emissoras de rádio e programas de TV como 

novos instrumentos de publicidade. Além de ter o próprio periódico, o Jornal do 

Comércio1374, em Natal/RN, o qual teve a primeira edição publicada no ano de 1955, 

ele conseguiu a concessão de uma emissora, a Rádio Trairi em Natal/RN1375, os quais 

serviam como instrumento de popularização de seu nome.  

O Major-Coronel Theodorico Bezerra era membro das famílias: Bezerra 

e Ferreira de Souza, ambas politicamente importantes na Região Agreste. Contudo, 

optou por outras atividades: comprou o “Hotel dos Leões” (1925), Fazenda 

Caiçara/Tangará/RN (1928) e na década de 1930, em sociedade com o irmão João 

                                                           
1373 Estas práticas são caracterizadas como as famosas “brejeiras” do major, citadas em sua biografia, 
como sendo falcatruas político-eleitorais, a qual diz o autor que “Os dicionários ainda não incluíram a 
palavra brejeira com significado de fraude eleitoral. Sua inclusão na termologia política do Rio Grande 
do Norte surgiu na década de 1940.” (BEZERRA, 1982, p. 278), em que Theodorico Bezerra eram um 
dos sujeitos responsável por elas. 
1374 A primeira edição de tal periódico, de 25 de agosto de 1955, teve como coordenador o senador 
Georgino Avelino e contou com a colaboração de amigos ou partidários do Major-Coronel, pessoas 
influentes no cenário social, político e intelectual. Dentre eles destacamos: Juscelino Kubistchek, Américo 
de Oliveira Costa, S. E. Macedo Soares, Edgar Barbosa e Câmara Cascudo. Entretanto, a vida daquele 
jornal (1955-1965) durou até 1965, quando foi impedido de funcionar pelo Regime Civil Militar (1964-
1985). 
1375A inauguração desta emissora de rádio se deu no ano de 1962 e contou a participação de convidados 
ilustres, a exemplo, do ex-presidente Juscelino Kubistchek. Em 1981, por problemas financeiros a família 
Bezerra se desfez da mesma para José Agripino Maia, no período prefeito de Natal/RN(1979-1982) e 
atual senador de República. 
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Bianor, empreendeu na instalação de indústrias de beneficiamento de algodão, fiação, 

fábrica de óleo e de redes, na cidade de Santa Cruz/RN e em Natal/RN, nos anos 

subsequentes tornou-se sócio de uma farmácia, de uma tipografia, de uma casa de 

jogos, de uma agência de carros importados e quando adentrou na política em 1947 

era economicamente um dos homens mais poderosos do Rio Grande do Norte. 

Quando concorreu a um cargo público, ele já detinha uma liderança 

econômica, social e política. Bem como, agregava um grande número de pessoas em 

sua volta, por meio da parentela sanguínea e política, exercia poder sobre muitos 

sujeitos. Assim, ao ver-se alguns autores1376 que tratam do coronelismo, pode-se 

compreender o Major-Coronel como um coronel sem patente da Guarda Nacional, 

porém reconhecido social e politicamente como tal pelos seus pares e pela sociedade 

potiguar. 

A socióloga e professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, salienta que 

de modo geral questões relacionadas ao mandonismo, messianismo, arcaísmo, 

personalismo e clientelismo como características definidoras da feição política brasileira 

e escreveu o capítulo denominado: “O Coronelismo Numa Interpretação Sociológica” 

(1975).  

                                                           
1376 Theodorico Bezerra apresentava-se como uma verdadeira personificação da maioria dos coronéis 
clássicos descritos na literatura do gênero no país (D. Ana Jânsen Pereira maranhense-Piauí (JANOTTI, 
1981), padre Cícero Romão Batista no Juazeiro do Norte no Ceará (FACÓ, 1991, p. 23, 169-1970; 
PONTES, 1970, p. 115, MEDEIROS, 1989, p. 32-34), padre João da cidade de Boa Vista em Goiás 
(PALACIN, 1990, p. 05), Chico Romão, Chico Heráclio, José Abílio e Veremundo Soares em Pernambuco 
[VILAÇA; ALBUQUERQUE, 200]), pois ele agregava várias características dos políticos tradicionais dos 
séculos XIX e XX, descritas nessas obras, pela forma de fazer política e dominar pessoas. 
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No contexto que escreveu o texto explicitado supra, expôs que o 

coronelismo apresenta-se embasado em uma estrutura de clientela, mandonismo, 

barganha, carisma e parentela política que são apontados como principais elementos 

do sistema e assinala que: 

 

A liderança coronelista que era sempre uma liderança 
econômica e uma liderança de parentela assumia além de tudo 
um aspecto nitidamente carismático [...] o chefe por excelência 
era aquele que apresentasse as qualidades indispensáveis [...] 
aquela inexplicável qualidade que despertava a adesão afetiva 
e entusiástica dos homens, levando-os espontaneamente à 
obediência (QUEIROZ, 1975, p. 177-178). 

 

Queiroz (1975) analisa a propriedade fundiária e assegura que o 

coronelismo tem como base o poder político do coronel, que se caracteriza pela reunião 

de eleitores a partir das relações sociais verticais e horizontais no seio da parentela, 

não exclusivamente das terras.  

Para ela, muitas vezes o poder destes homens estendia-se de Norte a 

Sul do país, fundamentando-se na maioria das ocasiões nas oligarquias familiares (por 

laços de parentesco consanguíneos, espirituais (compadrio) ou alianças (uniões) 

hierarquizadas em estados e/ou níveis, que exerciam sua autoridade em domínio local, 

estadual, regional e até nacional; o coronelismo aparece como sendo uma forma 

aprimorada do mandonismo na Primeira República (1889-1930), e tem seus 
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antecedentes na colônia (1530-1822) chegando até os dias atuais. Ao mandonismo, 

ela adiciona o clientelismo, como sendo partes do sistema coronelista. 

Para Queiroz (1975) o coronelismo tem a organização familiar 

(parentela), a fortuna (advinda da herança, do casamento e/ou do comércio), a 

capacidade de fazer favores e o carisma como instrumentos que operavam 

correlatamente na fundamentação do sistema coronelista. 

“Coronelismo uma política de compromissos” (1981) é uma das obras da 

professora, Drª. Maria de Lourdes Mônaco Janotti, que no ano de 1981, lançou o 

referido livro. Na qual, buscou expor, que o coronelismo é sustentado por pactos e/ou 

compromissos existentes desde os primórdios do Brasil e que se tornaram oficiais no 

período da Regência (1831-1840) com a criação da Guarda Nacional, seguindo pelo 

Segundo Reinado (1840-1889) e posteriormente, se consolidando na Primeira 

República (1889- 1930).  

Para ela, mesmo depois da “Revolução” de 1930, se mantem 

extraoficialmente tais práticas, por isso, o sistema coronelístico permanece e sobrevive 

até os dias atuais. Nele, o coronel surge sempre como alguém que tenha reconhecido 

domínio e importância sobre determinado grupo social e/ou político, como, por exemplo: 

“o chefe da estação, o telegrafista, o tabelião, o pároco, o farmacêutico, o comerciante, 

o médico, o advogado” (JANOTTI, 1981, p. 58) entre outros, que por meio dos favores, 

benesses ou perdão de dívidas, benefícios, conseguem manter o funcionamento do 

sistema coronelístico.  

Como se verifica na obra de Janotti (1981) escrita durante o governo de 

João Baptista de Oliveira Figueiredo (1979 - 1985), último presidente do Regime Civil 
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Militar do Brasil (1964-1985), a autora expõe o coronelismo no período dos Governos 

Regenciais no Brasil (1831-1840), e mostra ainda, que os pactos dos coronéis entre 

grupos familiares, e outros agentes sociais, eram alimentados pela troca de favores, 

entre os chefes políticos e seus protegidos; era a política de acordos. Tal política, muitas 

vezes mantinha polos extremos, visto que, um governador de estado poderia manter 

relações com um vaqueiro, como aconteceu muitas vezes durante o Governo dos 

Militares (1964-1985).  

Na verdade, Janotti (1981) analisou essas relações, para apontar o 

coronelismo como um sistema que está na base de uma pirâmide de compromissos 

que ainda hoje é real nas regiões mais pobres do país, e se mantem como prática dos 

agentes políticos e sociais, como uma trama de solidariedade política realizada em todo 

território nacional. 

Do outro lado, para o cientista político e historiador José Murilo de 

Carvalho, no artigo “Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma Discussão 

Conceitual (1997)”, os conceitos de coronel e coronelismo são resultado do trabalho de 

Leal (1948), que o difundiu pelos meios acadêmicos e científicos, o qual basicamente 

traz a visão de que o coronelismo é um aparelho político, um emaranhado de redes de 

afinidades que vai do coronel ao presidente da República, por meio de compromissos 

recíprocos. 

Segundo Carvalho, o coronelismo se deu em um momento específico da 

história, pois ele é datado historicamente, do período da Primeira República (1889 até 

1930). Simbolicamente Getúlio Vargas matou o coronelismo com o encarceramento dos 
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poderosos coronéis baianos, em 1930 e assim, foram terminantemente sepultados em 

1937, com a implantação do Estado Novo e a derrocada do último dos potentados e 

caudilho gaúcho, Flores da Cunha. 

Segundo Carvalho (1997), o coronelismo é fruto do sistema político e 

teve sua essência no período da Primeira República (1889-1930). Na compreensão 

dele “O coronelismo não existiu antes dessa fase e não existe depois dela” 

(CARVALHO, 1997), contradizendo assim, outros autores, como por exemplo: Vilaça; 

Albuquerque (2003) e Janotti (1981/1997). Tais pesquisadores (as) expuseram em 

seus livros, as práticas dos antigos coronéis, que ignoravam e provocavam os poderes 

públicos com insolência, ousadia, abuso, selvageria, crueza e petulância, como ainda 

hoje acontece em municípios do interior do Brasil e em áreas urbanas de grandes 

cidades, onde existe uma ausência do estado frente ao poder privado.  

Carvalho (1997) salienta que hoje em dia há escritores que falam em um 

coronelismo urbano, que para ele não existe. Haja vista, o mundo urbano apresentar 

um fenômeno chamado clientelismo, que se dar por meio de benesses e favorecimento 

por parte de quem mesmo sem ter dinheiro, posses, bens e /ou fortunas, tem poder 

para conceder benefícios públicos, geralmente por meio da administração pública, 

através de concessões de cargos, benefícios fiscais, perdões, em troca de apoio político 

dos beneficiados, principalmente e/ou especificamente o do voto. 

Na perspectiva de tal autor, o mandonismo, uma forma de poder contrária 

ao clientelismo, que ocorre por meio do mando em locais mais isolados. Nesse tipo de 

relação o sujeito conhecido popularmente como: “mandão”, tem autoridade. Segundo 
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ele, o Coronelismo é datado, o mandonismo perde força e o clientelismo cresce cada 

vez mais. Todavia, Janotti (1997), discorda de Carvalho (1997), em “O coronelismo 

ainda é uma questão historiográfica?”, inicia o referido artigo com parte de uma 

entrevista de José Bonifácio de Andrade, o qual relata:  

 

O coronel é o homem que comanda a política nacional, porque 
ele é quem elege os homens que a fazem. (...) O coronel não 
é um cidadão atrasado e imbecil como se afirma. Em verdade, 
o coronel é o homem que resolve os casos sem solução. Todo 
mundo pensa que o sujeito vai para o ‘curral eleitoral’ à força. 
Não, ele vai porque quer. (...) Eu, por exemplo, considero-
me um coronel, porque tenho poder político municipal. 
Percorro todos os municípios da minha região sempre que há 
eleições. Conheço todos os candidatos a vereadores e converso 
com eles. Os homens que fazem isto como eu não têm mais 
título de coronel da Guarda Nacional, porque ela foi extinta há 
muito tempo, mas desempenham a função do que se chama 
comumente de coronel (Entrevista a O Estado de S. Paulo, 
16/3/1980, apud, Janotti,1997, p. 505).(Grifei). 

 

Pelo que se ver na parte desta entrevista transcrita acima é que ainda 

existem políticos que se consideram verdadeiros coronéis, pelas práticas e o modus 

operandis de atuação política. Bem como, pelo reconhecimento recebido em suas áreas 

de influência. Além disso, para Janotti (1997), o coronelismo permanece vivo na figura 

dos sujeitos que têm capacidade de resolver querelas e trazer soluções ao que parece 

sem jeito. Acrescenta: 
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(...) seus novos compromissos. Até a Revolução de 30 
modificações são registradas nas relações coronelísticas, mas 
não a ponto de determinar sua extinção. (...) O coronelismo 
demostra, portanto, ter uma estrutura bastante plástica, 
adaptando-se a sucessivos momentos históricos. (...) Nesse 
sentido, a Revolução de 30 apenas representa um momento em 
que se dá um novo pacto social, no qual as oligarquias não 
estão ausentes. (...) Diversas manifestações da violência 
coronelística, por exemplo, podem ser encontradas nos 
noticiários da imprensa, o que demonstra ser bastante discutível 
falar-se hoje no fim do coronelismo, mesmo num Estado de 
economia capitalista (JANOTTI, 1997, p. 513-514 ). 

 

No contexto exposto na citação em epígrafe não podemos dizer que o 

coronelismo acabou e sim, que ele se adaptou as novas realidades, para permanecer 

vivo em pleno século XXI. 

 

 

O CORONELISMO: MÉTODOS E PRÁTICAS NO SÉCULO XXI 

O coronel aparece como agente que se adapta as transformações para 

permanecer como sujeito capaz de unir interesses diversos. Com base nas análises 

das obras de Vilaça e Albuquerque (2003), Queiroz (1975) e Janotti (1981/1997), com 

exceção de Leal (1997) e Carvalho (1997), pode-se verificar que a estrutura coronelista 
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foi colocada de forma a privilegiar as particularidades regionais e locais, sendo exposta 

como uma configuração particular de determinado estado ou região. 

Assim, para se estudar esta temática, deve-se compreender a mesma 

como parte de um conjunto mais amplo e geral, pois o coronelismo enquanto 

aglomerado de práticas políticas que ocorria/ocorre em todo território nacional e como 

elemento que fazia/ faz parte da política brasileira é o elo de sustentação e manutenção 

do poder de políticos tradicionais que utilizavam/utilizam de relações de violência e 

conflitos, que se perpetuaram/perpetuam na esfera nacional. 

Na verdade, o que se pode perceber é que os artifícios usados pelos 

antigos agentes do poder coronelista continuam a existir, principalmente nos locais mais 

carentes, onde o processo de urbanização e de desenvolvimento do capitalismo não 

conseguiu se estabelecer de forma consistente, e juntamente a ausência de políticas 

públicas e da presença de agentes governamentais, como por exemplo, no Norte e 

Nordeste, os métodos do coronelismo são uma realidade contemporânea e ainda 

existente, como poder paralelo (ao estado nacional), e nas grandes cidades igualmente 

se manifesta nos agentes do crime organizado, que na maioria das vezes, mandam 

mais que os administradores públicos, representação do estado nacional. 

Sendo assim, pode-se entender que o coronelismo utilizou-se de um 

lado: do mando, violência, opressão, crueldade, injustiça, perseguição, medo e da 

penalização; e do outro, do favoritismo, clientelismo, benesses, empreguismo, compra 

de voto, barganha e cargos públicos e de livre nomeação para compadres, membros 

do séquito/parentela e dos compromissos políticos do coronel, que a partir de seu 
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domínio e mando, conseguiram manter relações sociais horizontais e verticais e/ou 

entre o poder público fortalecido e o poder privado enfraquecido e necessitado do estado 

para continuar promovendo desenvolvimento e favores, dominando e recebendo 

benesses na cadeia de compromissos que se constituía do fazendeiro ao presidente da 

república e passava por vários níveis de poder que lhes eram garantidos pela sua 

capacidade de dizer e fazer/agir no campo ou nas pequenas cidades/cidadelas. Ou 

seja, do poder local, estadual, regional e ao nacional, as práticas Coronelísticas se 

estendem no Brasil de Norte a Sul, apresentando em cada região suas especificidades 

e suas características gerais. 

Assim entender as ações políticas do Major-Coronel Theodorico Bezerra 

é compreender o coronelismo como sistema de práticas, daqueles seus agentes que 

ainda povoam a política nacional, não como coronéis de patentes que recebiam uma 

Carta da Guarda Nacional, porém como “autoridades” que foram legitimadas pelo povo 

por seus métodos e práticas políticas.  
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REDES DE PARENTELA E PODER: A RELAÇÃO ENTRE PODER ESTADUAL 
E MUNICIPAL NA COMPOSIÇÃO E ATUAÇÃO DA INTENDÊNCIA MUNICIPAL 
DE NATAL NO INÍCIO DO SÉCULO XX1377 
 

Gabriela Fernandes de Siqueira1378 
 

 
Si requer-se uma Carta de Data de um aforamento de qualquer 
terreno, ninguém vai a Intendencia tratar do assumpto; não: vai-se 
logo ao general Pando que manda o seu secretario lavrar o titulo 
depois de examinar o caso, ali paga-se os direitos e tudo fica feito, 
sem que o Presidente da Intendencia saiba do que se 
passou!!!...Mas, isto, sr. redactor, não é uma patifaria? Annulla-se 
assim um poder que deve ser uma cousa seria, não se leva nada em 
conta, porque, afinal, quer-se é o dinheiro do contribuinte para as 
arrumações de casa, e nem ao menos se respeita o publico – porque 
nem isso mesmo é um segredo; não, senhor; faz-se publicamente, 
tratando o Pando com as partes em palácio, como se fosse o 
Presidente da Intendência no salão municipal!1379. 

 

 A matéria acima foi publicada no Diário do Natal em maio de 1904, compondo 

mais uma matéria da coluna Carta Acreana1380. As cartas, crônicas e telegramas 

                                                           
1377 Este artigo foi produzido tendo como base as pesquisas (ainda em fase de desenvolvimento) 
realizadas para a elaboração da tese Terra e Poder: apropriação e uso do patrimônio fundiário da capital 
do Rio Grande do Norte e seu impacto na formação e reestruturação das redes de poder local (1903-
1929). 
1378 Mestra em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), doutoranda em 
História pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e professora de História do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – campus Caicó. 
1379 CARTAS do Acre. Diário do Natal, 12 maio 1904. 
1380 O jornal Diário do Natal foi criado com essa denominação em 1895, pela iniciativa de Elias A. Ferreira 
Souto, proprietário do periódico O Nortista, que deixou de circular nesse ano e foi substituído pelo Diário. 
Após o falecimento de Elias Souto, em 1906, a redação desse periódico ficou a cargo de Augusto 
Leopoldo Raposo da Câmara e continuou fazendo oposição ao Partido Republicano Federal do Rio 
Grande do Norte. No ano de 1913, durante a segunda gestão de Alberto Maranhão, o Diário do Natal 
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acreanos foram colunas utilizadas pelo jornal oposicionista para, com humor e tecendo 

alusões a aspectos da história acreana, criticar a política norte-rio-grandense e a 

gestão da Intendência de Natal ao longo do ano de 19041381. O general Pando foi a 

alcunha utilizada pelos redatores do Diário para fazer referência a Pedro Velho de 

Albuquerque Maranhão1382. Na referida matéria o jornal oposicionista denunciou os 

mandos e desmandos da principal liderança da rede de parentela dos Albuquerque 

Maranhão, que era responsável por conceder cartas de aforamento aos solicitantes, 

mesmo sendo essa, como será demonstrado neste artigo, atribuição da Intendência. 

Denúncias como essas podem ser facilmente encontradas no Diário1383, anunciando o 

patrimonialismo envolvido na política local.  

                                                           

foi empastelado, ação que colocou fim à atuação desse jornal oposicionista que foi tão expressivo no 
início do século XX. Ver: FERNANDES, Luis. A imprensa periódica no Rio Grande do Norte de 1832 a 
1908. Natal: Sebo Vermelho, 1998. 
1381 Vale ressaltar que, nesse período, o Brasil estava disputando o controle da região acreana com a 
Bolívia. Muitos norte-rio-grandenses, sobretudo retirantes provenientes do interior do estado, migraram 
para o Acre em busca de trabalho nos seringais, motivando, assim, as alusões elaborados pelos editores 
do Diário.  
1382 Na história do Acre observa-se a existência de um personagem com o sobrenome “Pando”. José 
Manuel Pando, também conhecido como General Pando, foi presidente da Bolívia entre 1899 e 1904, 
período em que o território do Acre foi alvo de disputa entre brasileiros e bolivianos. Os conflitos 
acirraram-se em 1902 e foram concluídos em 1903, quando as tropas bolivianas foram derrotadas. Por 
intermédio do Barão de Rio Branco foi negociado um armistício entre os dois países em conflito, até que, 
em 17 de novembro do mesmo ano, ocorreu a conciliação e o término das disputas bélicas na região do 
Acre com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Por esse tratado, territórios foram permutados, 
indenizações foram estabelecidas e o Brasil passou a ter domínio sobre a região acreana. O General 
Pando era frequentemente representando na versão brasileira sobre o conflito como aquele que queria 
usurpar a região acreana que pertencia de fato e de direito ao Brasil. Provavelmente a comparação de 
Pedro Velho com o General Pando visava sugerir que o ex-governador e líder do grupo familiar que 
dominava a política local estava dando um “golpe” no estado, querendo beneficiar-se de verbas públicas 
em detrimento da exploração da população, governo que seria ilegítimo, segundo o autor das Cartas do 
Acre. 
1383 Em matérias como: DE MEU canto. Diário do Natal, Natal, 12 jan. 1904; DIÁRIO DO NATAL, Natal, 
13 out. 1904; DIA A DIA. Diário do Natal, 01 jan. 1905; DO MEU canto. Diário do Natal, 14 jul. 1907; 
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 A Intendência Municipal de Natal foi fundamental para o planejamento e a 

execução das obras de modernização colocadas em prática no início do século XX em 

Natal. Esse órgão acumulava diversas funções: devia estabelecer os limites espaciais 

da cidade, regular os impostos cobrados sobre as mais diversas atividades, 

regulamentar as construções, determinar a receita e a despesa da municipalidade, taxar 

as atividades urbanas, modificar o nome de ruas e de praças, gerir a saúde e a 

educação, determinar o preço de diversos produtos, regular a política de aforamento do 

seu patrimônio fundiário, entre diversas atividades. Essa gestão ocorria por meio da 

elaboração e divulgação das leis municipais denominadas, nesse período, de 

resoluções.  

 A Intendência reunia a função executiva e a legislativa1384, e as resoluções 

criadas por essa instituição não precisavam ser validadas por outra instância de poder, 

diferentemente do que ocorria no período imperial, quando as leis criadas pelas 

Câmaras Municipais deveriam ser aprovadas pela Assembleia provincial. Contudo, 

apesar dessa pretensa autonomia de gestão municipal instituída com a criação das 

intendências e com a Constituição nacional de 18911385, neste artigo pretende-se 

                                                           

COMMENTANDO. Diário do Natal, Natal, 01 jan. 1908; CORRE. Diário do Natal, 26 out. 1909; entre 
outras. 
1384 Vale salientar que a função executiva somente foi separada da legislativa na gestão municipal de 
natal no ano de 1926, quando foi criado o cargo de prefeito, estabelecido pela Constituição estadual de 
1926. Todavia, apesar de criado em 1926, em Natal esse cargo foi ocupado somente a partir de 1928, 
quando o então governador Juvenal Lamartine de Faria nomeou Omar O’Grady para ser o primeiro 
prefeito da capital.  
1385 O artigo 68 da referida Constituição determinou que os estados deveriam organizar-se de forma que 
ficasse assegurada a autonomia dos municípios, ver: BRASIL. Constituição da República dos Estados 
Unidos do Brasil, 24 de fevereiro de 1891. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm>. Acesso em: 15 de out. 
2015. 
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demonstrar, por meio da análise do funcionamento da Intendência de Natal, como o 

governo estadual, mesmo não tendo o poder de aprovar as leis municipais por um órgão 

equivalente à antiga Assembleia provincial, interferia na gestão municipal, seja de forma 

direta, via decretos e leis, seja na forma indireta, por meio de relações simbólicas com 

os integrantes das intendências.  

  Entender o funcionamento dessa instituição é essencial para a compreensão 

desse projeto de modernização pensando pelas redes de poder locais, já que era esse 

órgão o responsável pela implantação da maior parte das reformas e pela instituição 

das regras que visavam estabelecer os comportamentos desejados nas áreas urbanas 

e suburbanas da capital. Neste artigo pretende-se analisar a constituição, as 

atribuições, a composição e a atuação desse órgão desde a sua criação, em 1890, e 

durante as duas primeiras décadas do século XX, investigando a sua relação com o 

poder estadual, e, consequentemente, com a rede de parentela que dominou a política 

norte-rio-grandense nesse período. Para tanto, anseia-se responder os seguintes 

questionamentos: A Intendência de Natal era controlada pelos Albuquerque Maranhão, 

conforme denunciavam os redatores do Diário? O que motivaria um sujeito a pleitear o 

cargo de intendente? Existiam dificuldades para fazer cumprir as resoluções municipais? 

Essas e outras questões serão discutidas ao longo deste artigo 

 
 
O Conselho de Intendência Municipal de Natal  
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 O Conselho de Intendência Municipal de Natal foi criado em 1890 pelo Decreto 

n.8, de 16 de janeiro desse mesmo ano1386, quando Adolfo Gordo, nomeado pelo 

governo federal para exercer o cargo de governador do Rio Grande do Norte, dissolveu 

a Câmara Municipal de Natal e criou o Conselho de Intendência, seguindo as 

determinações do governo provisório republicano1387. De acordo com esse Decreto, o 

Conselho de Intendência devia ser composto por cinco membros, sendo escolhido, entre 

os intendentes, um presidente. Todavia, a composição da Intendência de Natal não foi 

sempre essa; em 1891 o poder municipal passou a ser composto por nove 

intendentes1388 e em 1898 esse número foi modificado para sete intendentes1389, 

permanecendo assim ao longo do recorte temporal aqui abordado. 

 A criação da Intendência seguia as determinações do governo federal que estava 

dissolvendo várias instituições ligadas ao Império, reforçando o discurso republicano de 

que a estrutura dependente do Executivo Federal não estava mais de acordo com o 

                                                           
1386 RIO GRANDE DO NORTE. Decreto n.08, de 16 de janeiro de 1890. Decretos do Governo do Estado 
(1889-1891). Natal: Typographia da Empreza gráfica de Renaud & Cia, 1896. Dois dias após a criação 
da Intendência de Natal, o governador dissolveu todas as câmaras municipais do estado. Diferentemente 
do que acontecia na capital, o presidente do Conselho de Intendência das demais municipalidades seria 
nomeado pelo governo estadual. Ver: RIO GRANDE DO NORTE. Decreto n.09, de 18 de janeiro de 
1890. Decretos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (1889-1891). Natal: Typographia da 
Empreza gráfica de Renaud & Cia, 1896. 
1387 Foi o governo provisório instalado no Rio de Janeiro que decidiu pôr fim à Câmara Municipal, criando 
o Conselho de Intendência da então capital federal, decisão seguida pelas demais unidades federativas. 
Sobre esse processo no Rio de Janeiro, ver: PINTO, Surama Conde Sá. Só para iniciados...o jogo 
político na antiga capital federal. Rio de Janeiro: Mauad/ Faperj, 2011.  
1388 Conforme disposto no Decreto n.91, ver: RIO GRANDE DO NORTE. Decreto n.91, de 20 de janeiro 
de 1891. Decretos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (1889-1891). Natal: Typographia da 
Empresa Graphica de Reunaud & Cia, 1896. 
1389 RIO GRANDE DO NORTE. Lei n.108, de 28 de julho de 1898. Decretos do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte (1898). Natal: Typographia do A Republica, 1899. 
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novo papel que os municípios deveriam ter em uma República, nesse regime deveria 

existir maior autonomia1390. Contudo, apesar dos direitos garantidos à municipalidade, 

o Decreto de 1890, em seu quinto artigo, concedia ao chefe do executivo estadual a 

prerrogativa de “restringir, ampliar, ou suprimir quaisquer das atribuições que pelo 

presente decreto são confiados ao Conselho de Intendência (...) bem como o de 

substituir, em todo ou em parte, o dito Conselho”1391, demonstrando, pois, como a 

autonomia do poder municipal com a República ainda conservava grandes parcelas de 

relatividade. 

 A Constituição norte-rio-grandense promulgada pelo Decreto n.91, de 20 de 

janeiro de 1891, estabelecia que a organização política e administrativa do estado fosse 

baseada na autonomia do município, que seria independente na gestão de seus 

negócios. Contudo, esse mesmo Decreto determinava que o poder estadual deveria 

conhecer e decidir sobre os recursos interpostos nas resoluções municipais, tendo ainda 

o poder de suspender provisoriamente as leis municipais quando fossem contrárias aos 

interesses do município ou às leis federais e estaduais. Nota-se, pois, que o poder 

estadual continuava tendo grande poder de interferência no municipal, e que os critérios 

para essa interferência não eram explícitos de forma detalhada, o que poderia suscitar 

intervenções constantes.   

É importante ressaltar uma das atribuições do município asseguradas pela 

Constituição estadual de 1891: a regulação e administração, arrendamento, foro, troca 

                                                           
1390 SANTOS, Renato Marinho Brandão. Natal, outra cidade!: o papel da Intendência municipal no 
desenvolvimento de uma nova ordem urbana (1904-1929). Dissertação (Mestrado em História). 
Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, 
2012. p. 29. 
1391 RIO GRANDE DO NORTE. Decreto n.08, de 16 de janeiro de 1890. Op. cit. 
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e venda dos móveis e imóveis que pertencerem aos municípios1392; prerrogativa 

reforçada pelo Decreto n.53, de 02 de agosto de 1895, que consolidou as leis estaduais 

sobre divisão e governo dos municípios, e também pela Lei n.108 de 28 de julho de 

18981393. Assim, de acordo com as referidas leis, era atribuição exclusiva do município 

a gestão de seu patrimônio foreiro, fazendo da matéria do Diário que abriu esse tópico 

uma possível denúncia do não cumprimento das leis estaduais e das interferências da 

rede de parentela dos Albuquerque Maranhão em atividades de competência da 

Intendência de Natal.  

Contudo, o Decreto n.53 de 1895, bem como a Lei n.108 de 1898, 

estabeleceram que as resoluções que versassem sobre levantamento de empréstimos 

dentro do Estado, e as que autorizassem vendas, transações, permutas de imóveis dos 

municípios ou qualquer ato de alienação total ou parcial desses bens deveriam ser 

aprovadas pelo Congresso estadual. O patrimônio foreiro da Intendência de Natal pode 

ser enquadrado nessa categoria “imóveis dos municípios”, o que indica como essas leis 

perpetuavam irresoluções, pois em determinados artigos garantiam a gestão do 

patrimônio foreiro como exclusividade da Intendência e, em outros, sujeitavam as 

resoluções que gestassem sobre transação de imóveis à aprovação do poder estadual.   

Como destacou Holston, o objetivo da legislação muitas vezes não é solucionar 

os conflitos e ajudar a evitá-los, mas sim perpetuá-los. Esse emaranhado de leis sendo 

promulgadas, revogadas e reformadas pode resultar no que Holston denominou de 

                                                           
1392 Ver parágrafo 4º do artigo 57 do Decreto n. 91. RIO GRANDE DO NORTE. Decreto n.91. Op. cit. 
1393 RIO GRANDE DO NORTE. Lei n.108, de 28 de julho de 1898. Op. cit. 
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“processo de legalização de atos ilegais”1394. Para essa constatação, o autor analisou 

a teia complicada de leis regulamentando as políticas de terras nacionais e estaduais 

geradoras de um processo de confusão jurídica, que foi, segundo o autor, característico 

de todo o sistema jurídico brasileiro. Trata-se de um sistema que não é somente fruto 

de corrupção, incompetência e manipulações individuais. Para Holston, o sistema 

jurídico incorporou e incorpora intenções de perpetuar as irresoluções por meio das 

complicações legais, facilitando os estratagemas e a fraudulência, ou seja, “os princípios 

da lei no Brasil produzem, sistematicamente, irresoluções para uma sociedade na qual 

a irresolução é um princípio de ordem”1395. 

Para Holston, o sistema jurídico brasileiro é fruto dessa tradição 

desestabilizadora, não tendo como objetivo real resolver conflitos de terra de maneira 

justa, nem decidir sobre seus méritos legais por meio de procedimentos judiciais. As 

considerações de Holston a respeito da propagação das irresoluções nas leis brasileiras 

podem ser aplicadas à realidade norte-rio-grandense analisada neste texto. Como é 

possível constatar, em uma mesma lei estadual pode-se encontrar determinações 

contrárias a respeito da gestão do patrimônio foreiro do município, bem como artigos 

que permitem a interferência do estado na esfera municipal, mesmo tendo assegurado 

a autonomia dessa esfera. Irresoluções como essas também foram perpetuadas nas 

resoluções promulgadas pela Intendência municipal, dificultando a administração do 

patrimônio foreiro e perpetuando a ilegalidade, prejudicando o rendimento da 

                                                           
1394 HOLSTON, James. Legalizando o ilegal: propriedade e usurpação no Brasil. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, ano 08, n.21, fev. 1993. 
1395 Ibidem, p.10. 
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municipalidade e favorecendo os interesses de indivíduos ligados às redes de poder 

locais1396. 

Ao longo da pesquisa não foram encontrados indícios que demonstrassem a 

aprovação pelo governo estadual de resoluções elaboradas pela Intendência de Natal 

no recorte estudado no que se refere à gestão de seu patrimônio territorial1397. Todavia, 

algumas leis e decretos estaduais autorizavam a concessão do domínio útil de terras 

da Intendência a determinadas instituições, como exemplo tem-se a Lei n. 264, de 28 

de novembro de 1908, que concedeu licença à Intendência de Natal para ceder ao 

Ministério da Marinha a área de 206.235m² do patrimônio municipal, terreno que seria 

utilizado para a construção da Escola Regional do Refoles1398. É possível notar como 

o governo estadual estava interferindo diretamente na gestão do patrimônio da 

Intendência, descumprindo as leis que garantiam a autonomia de gestão do patrimônio 

fundiário do município1399.  

Conforme destacado, as leis determinavam que o Congresso estadual tinha o 

poder de aprovar resoluções da Intendência que se referissem à transações de imóveis, 

                                                           
1396Conforme foi analisado em trabalho de dissertação intitulado: Por uma “Cidade Nova”: apropriação e 
uso do solo urbano no terceiro bairro de Natal (1901-1929). Ver: SIQUEIRA, Gabriela Fernandes de.  
Por uma “Cidade Nova”: apropriação e uso do solo urbano no terceiro bairro de Natal (1901-1929). 
Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, 2014. 
1397 Deve-se frisar que a pesquisa ainda se encontra em fase inicial. Sendo assim, o andamento da 
mesma pode culminar com alterações nesse texto e, em especial, nesse parágrafo. 
1398 RIO GRANDE DO NORTE. Lei n.264, de 28 de novembro de 1908. Actos Legislativos e Decretos 
do Governo (1908). Natal: Typographia do A Republica, 1909. 
1399 Outro exemplo pode ser verificado na Lei n.318 de 1912, em que o governo estadual concedeu 
licença para a Intendência vender um prédio de propriedade da fazenda municipal e, consequentemente, 
o domínio útil do terreno em que o prédio localizava-se, ver: RIO GRANDE DO NORTE. Lei n.318, de 
26 de novembro de 1912. Actos Legislativos e Decretos do Governo (1912). Natal: Typographia do A 
Republica, 1913. 
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mas esse não foi o caso das determinações da Lei n.264, já que essa lei permitiu uma 

transação que não foi mencionada por nenhuma resolução municipal. Não se estava, 

portanto, autorizando a aprovação de uma resolução sobre transação de imóveis, e sim 

autorizando uma transação que deveria ser de competência exclusiva do poder 

municipal, conforme também atestavam as leis estaduais citadas, mais um indício da 

interferência do estadual na gestão municipal e da perpetuação de irresoluções1400.  

 As eleições para a composição da Intendência ocorriam via sufrágio direto e por 

escrutínio de lista1401. Os intendentes deviam ocupar o poder municipal por três anos, 

sendo permitida a reeleição1402. Podiam candidatar-se ao cargo de intendente os 

“cidadãos alistáveis eleitores, que residirem no município”1403, sendo permitido ao 

intendente resignar o mandato durante seu exercício.  

                                                           
1400 Até o momento apenas foi identificada a aprovação de uma única resolução municipal pelo poder 
estadual, conforme destacou a Lei n.216, de setembro de 1904, aprovando a Resolução n.93. Contudo, 
não é possível saber o conteúdo da referida resolução, uma vez que a mesma não foi publicada no jornal 
A Republica. Também foi constatada a existência de várias resoluções municipais anunciando a 
transação de domínio útil do patrimônio foreiro da Intendência e não foi verificada a existência de leis 
estaduais autorizando a execução de tais resoluções. Durante a continuidade da pesquisa pretende-se 
aprofundar essa análise a respeito das autorizações estaduais e dessas irresoluções presentes nas leis 
analisadas, investigando mais exemplos.  
1401 De acordo com a Constituição do Rio Grande do Norte de 1891, enquadrava-se na categoria eleitor 
no estado “todo o cidadão alistado para a as eleições gerais da União”, ver: RIO GRANDE DO NORTE. 
Decreto n.91, de 20 de janeiro de 1891. Op. cit. A Constituição da República dos Estados Unidos do 
Brasil de 1891 determinava como eleitores os “cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma 
da lei”. Mendigos, analfabetos, “praças de pré” e religiosos de ordens monásticas, companhias, 
congregações ou outras comunidades que estivessem sujeitas a voto de obediência, regra ou qualquer 
estatuto que determinasse a renúncia da liberdade individual, estariam proibidos de votar, ver: BRASIL. 
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 24 de fevereiro de 1891. Op. cit. 
1402 RIO GRANDE DO NORTE. Lei n.108, de 28 de julho de 1898. Op. cit. 
1403 Conforme destacado no art.17 da Lei n.108 1898, ver: RIO GRANDE DO NORTE. Lei n.108. Op. 
cit. 
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 É necessário frisar que as indicações do Partido Republicano Federal do Rio 

Grande do Norte para a composição da lista dos candidatos à Intendência, partido 

composto principalmente pelos membros do grupo familiar Albuquerque Maranhão, na 

maioria das vezes saíam vitoriosas nas eleições1404, que eram marcadas por processos 

fraudulentos. Para Santos, a autonomia municipal garantida pelas constituições 

estaduais era na realidade um instrumento dos governos federais e estaduais para 

assegurar a vitória nas eleições, não existindo, segundo o autor, espaço para a oposição 

no processo eleitoral local1405.  

 As fraudes podiam ser facilitadas já que o processo eleitoral era coordenado 

pelas intendências. De acordo com a Lei n.108, de julho de 1898, as resoluções 

promulgadas pela Intendência deveriam ser publicadas pela imprensa e, não havendo 

imprensa nos municípios, as leis seriam afixadas na forma de editais nos logradores 

públicos.  

 É importante destacar que o cargo de intendente não era remunerado. Sendo 

assim, os indivíduos que se dispunham a ocupar tais cargos provavelmente almejavam 

satisfazer determinados interesses. Um dos interesses que poderia levar alguém a 

pleitear o cargo de intendente era a aproximação com a rede de poder local, já que a 

presidência da Intendência da capital era fundamental para a sustentação do grupo 

familiar que controlava a esfera estadual, uma vez que o presidente da Intendência era 

também da junta apuradora de todas as eleições, sendo o principal responsável na 

                                                           
1404 Segundo Bueno, o Partido Republicano Federal do Rio Grande do Norte foi por quase trinta anos 
uma propriedade exclusiva da família Albuquerque Maranhão. Ver: BUENO, Almir de Carvalho. Visões 
de República. ideias e práticas políticas no Rio Grande do Norte (1880-1895). Natal: Editora da UFRN, 
2002. p.67. 
1405 SANTOS, Renato Marinho Brandão. Natal, outra cidade!. Op. cit., p.32. 
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composição das mesas e seções eleitorais, o que permitia a sustentação do grupo1406. 

Tudo passava pelo crivo do presidente da Intendência, desde a formação da comissão 

de alistamento até a apuração dos votos1407. Ser intendente significava, portanto, a 

possibilidade de manter ou adquirir laços com os gestores do governo estadual. 

 Como destacado, a Intendência regulamentava diversos aspectos da cidade, 

entre eles estava a regulação das atividades econômicas, como o estabelecimento de 

preços de determinados produtos e de impostos. Geralmente assumiam a Intendência 

homens importantes ligados a atividades comerciais ou militares, que adquiriam 

prestígio ao longo de sua vida e tinham suas trajetórias reconhecidas e premiadas com 

o cargo1408. Assim, ocupar o cargo de intendente também poderia significar a 

possibilidade de beneficiar os negócios, definindo rumos para os ramos de atividades 

comerciais capazes de torná-las mais lucrativas.   

 Atuar como intendente significava, portanto, participar de um sistema de valor e 

de uma ordem política envolta por redes de dependência e favor, em que muitos 

indivíduos ligados a essa ordem eram tratados de forma diferenciada perante a 

legislação. Os membros da Intendência e seus aliados descumpriam as leis que 

criavam. Muitos atuavam como verdadeiros negociantes de terras do município, 

                                                           
1406 De acordo com Lei n.254 de 29 de novembro de 1907, que regulou o serviço eleitoral no Rio Grande 
do Norte, a mesa eleitoral de cada município seria composta por um juiz de direito, pelo presidente da 
Intendência, que seria o presidente da mesa, pelo promotor público (ou adjunto), pelo maior contribuinte 
de impostos estaduais e municipais alistado no munícipio, e por um eleitor escolhido “por maioria relativa 
de votos, pelos intendentes e egual numero de seus imediatos em votos”. Ainda de acordo com a referida 
lei, o voto dos indivíduos durante as eleições poderia ser dado em cédula fechada ou “a descoberto e 
assignado, á vontade do eleitor”, ver: RIO GRANDE DO NORTE. Lei n.254, de 29 de novembro de 
1907. Actos Legislativos e Decretos do Governo (1907). Natal: Typographia do A Republica, 1908. 
1407 RIO GRANDE DO NORTE. Lei n.254, de 29 de novembro de 1907. Op. cit. 
1408 SANTOS, Renato Marinho Brandão. Natal, outra cidade!. Op. cit., p.42. 
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desrespeitando as regras de aforamento, medição e construção determinadas pelas 

resoluções publicadas no início do século XX, em benefício particular. Além disso, os 

intendentes e demais funcionários do governo municipal somente podiam solicitar 

terrenos da Intendência em enfiteuse caso já possuíssem direitos adquiridos em relação 

aos terrenos solicitados, ou seja, já possuíssem alguma forma de ocupação nos 

mesmos1409. Contudo, conforme é possível observar pela análise das solicitações de 

enfiteuses publicadas no jornal A Republica e pelas datas de concessão e alienação de 

domínio útil listadas nas cartas de aforamento, nota-se que esse artigo era 

constantemente desrespeitado pelos funcionários da Intendência de Natal.  

 O mesmo decreto estadual que determinou essa limitação na solicitação de 

terras pelos funcionários municipais também ressaltou que os intendentes, autoridades 

e funcionários deviam responder, perante a justiça ordinária, pelas “acções ou omissões 

contrarias às leis, pelos abusos e prejuízos verificados na direção e gerencia do dinheiro 

e da fazenda municipal [...] por todo procedimento dictado por perda ou outro motivo 

de corrupção da mesma gravidade, ainda que do acto ou omissão não resulte prejuízo 

de terceiros”1410. Observa-se, pois, como o texto da lei tentava incorporar as ideias 

                                                           
1409 Conforme disposto no artigo 52 do Decreto n.53, de 2 de agosto de 1895, que consolidou as leis 
estaduais sobre divisão e governo dos municípios, ver: RIO GRANDE DO NORTE. Decreto n.53, de 02 
de agosto de 1895. Decretos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (1881-1895). Natal: 
Typographia da Empreza gráfica de Renaud & Cia, 1896. Durante a pesquisa para a elaboração da 
dissertação essa legislação não foi encontrada, o que impossibilitou essa análise a respeito de 
solicitações ilícitas de terras em enfiteuse por intendentes e demais funcionários municipais. Essas 
determinações foram reproduzidas ainda no artigo 52 da Lei n.108 de 28 de julho de 1898, ver: RIO 
GRANDE DO NORTE. Lei n.108, de 28 de julho de 1898. Op. cit.  
1410 RIO GRANDE DO NORTE. Decreto n.53, de 02 de agosto de 1895. Op. cit. 
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liberais do período da propaganda republicana. Contudo, conforme muitas dessas leis 

tornavam-se letra morta. 

 

A conquista do cargo de intendente 

 

A trajetória de Joaquim Manoel Teixeira de Moura pode exemplificar os 

interesses que moviam os candidatos a pleitear o cargo de intendente de Natal mesmo 

sem receber remuneração. Joaquim Manoel, também conhecido pela alcunha Quincas 

Moura, ocupou a Intendência de Natal entre 1895 e 1913, sendo presidente da mesma 

entre 1900 e 1913, atuou como coronel comandante superior da Guarda Nacional do 

Rio Grande do Norte, foi importante comerciante da cidade, dono da Fazenda Santo 

Estevam e bem relacionado com a família Albuquerque Maranhão, família que dominou 

o poder no Rio Grande do Norte após a implantação do governo republicano1411, 

casando, em 1909, sua filha com o filho de Pedro Velho1412.  

Durante a gestão de Joaquim Moura à frente do poder municipal vários membros 

da família Albuquerque Maranhão conseguiram obter terrenos de grandes dimensões, 

pagando foros bem abaixo do preço determinado pelas resoluções1413. Além disso, o 

                                                           
1411 A ascensão do grupo familiar Albuquerque Maranhão não ocorreu de forma imediata após a 
implantação da República, consolidando-se apenas a partir de 1895. Ver: BUENO, Almir de Carvalho. 
Visões de República: ideias e práticas políticas no Rio Grande do Norte (1880-1895). Op. Cit. 
1412 Essas informações foram encontradas em: A REPUBLICA, Natal, 18 mar. 1909; A REPUBLICA, 
Natal, 14 maio 1909; A REPUBLICA, Natal, 21 dez. 1909.  
1413 Conforme pode ser observado nos exemplos mencionado na segunda parte da dissertação Por uma 
“Cidade Nova”, ver: SIQUEIRA, Gabriela Fernandes de.  Por uma “Cidade Nova”: apropriação e uso do 
solo urbano no terceiro bairro de Natal (1901-1929). Dissertação (Mestrado em História). Op. cit. 
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então presidente da Intendência natalense também solicitou o aforamento de dez 

terrenos somente na região dos subúrbios1414, formando latifúndios.  

Moura enquanto presidente da Intendência tinha papel importante na 

organização das mesas eleitorais e, como os editais publicados no A Republica 

destacavam, também indicava os mesários que participavam das eleições1415. Nota-se 

como Quincas Moura, ocupando o cargo de intendente, tanto fortalecia suas relações 

com a rede de parentela dos Albuquerque Maranhão, e, enquanto comerciante, também 

beneficiava seus negócios, além de ter forte atuação nas eleições para variados cargos. 

O Diário constantemente denunciava as ligações diretas entre os Albuquerque 

Maranhão e Quincas Moura, e sugeria que o então presidente da Intendência desviava 

verbas municipais para empregá-las em interesse particular, como destacou a matéria 

pulicada em 09 de janeiro de 1912:  

 
Não sei porque cargas a Intendencia triplicou os impostos para o 
corrente anno. Quaes os melhoramentos feitos por essa grandíssima 
[...] nesta cidade? Onde estão as suas obras? Nos cercados dos 
magnates? Nas terras do Senegal? 

Responda o Quincas Manuel 
Ou algum seu agregado 
Os cobres da Intendencia?[...]1416. 
 

                                                           
1414 Trata-se de um número ainda inicial, uma vez que a pesquisa ainda não foi concluída, o que, muito 
provavelmente, provocará alterações. 
1415 Conforme destacado em edital publicado em junho de 1904, em que Joaquim Manoel Teixeira indicou 
os mesários para a eleição de deputado federal. Entre os nomes indicados constavam os de Manuel 
Dantas, Francisco Cascudo, Theodósio Paiva e Fortunato Aranha, que também atuaram como 
intendentes na capital. Em 1906 o próprio Joaquim Manoel assinou um edital a respeito da eleição 
estadual desse ano colocando-se como mesário, ver: EDITAES. A Republica, Natal, 11 jun. 1904; 
EDITAES. A Republica, Natal, 27 out. 1906. 
1416 NETTO. De meu canto. Diário do Natal, 09 de jan. 1912. 
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Além de aforar terras nos subúrbios, Quincas Moura também possuía o domínio 

útil de terrenos em Cidade Nova, em um deles construiu a propriedade denominada 

Senegal1417. Na matéria citada, o autor, utilizando o pseudônimo Netto1418, criticou o 

aumento dos impostos e sugeriu que eles estavam sendo desviados para custear a 

construção de propriedades do presidente da Intendência e de seus agregados, já que 

não se conseguia observar na urbe natalense melhoramentos que justificassem o 

referido aumento1419.   

Moura também exerceu o cargo de presidente da comissão encarregada de 

regresso e localização de retirantes, sendo responsável por gerir a verba estadual 

destinada ao transporte dos emigrantes para outros estados1420, acumulando, assim, 

suas funções de comerciante, comandante da Guarda Nacional do Rio Grande do Norte, 

intendente e integrante da junta apuradora das eleições. Tem-se, assim, indícios que 

atestam a grande influência que possuía Moura em Natal no início do século XX.  

Além de Quincas Moura, outros indivíduos que exerceram o cargo de presidente 

da Intendência de Natal no recorte temporal analisado neste tópico também possuíam 

vínculos com a rede de parentela dos Albuquerque Maranhão, tais como: Fabrício 

                                                           
1417 Além das matérias do Diário citando tal propriedade, a mesma também foi mencionada por Alberto 
Maranhão em carta enviada a Câmara Cascudo, e em matéria do A Republica, ver: CASCUDO, Câmara. 
História da Cidade do Natal. Natal: Editora da UFRN, 1980. p.333-334; A REPUBLICA, Natal, 19 jun. 
1913. 
1418 Não foi identificado o nome do autor que utilizava o referido pseudônimo. 
1419 Não foi possível identificar o valor do aumento dos impostos desse referido ano, uma vez que a 
resolução orçamentária do ano de 1912 não foi publicada no jornal A Republica. De fato, o ano de 1912 
não foi caracterizado por mudanças significativas na cidade no que se refere às obras de modernização.  
1420 GOVERNO do Estado. A Republica, Natal, 09 maio 1904. 
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Gomes Pedroza (presidente entre 1892 e 1895), tio de Pedro Velho1421; João Avelino 

Pereira de Vasconcelos (presidente entre 1896 e 1898), que era primo da principal 

liderança dos Albuquerque Maranhão1422; e Olympio Tavares (presidente no ano de 

1899), casado com uma irmã de Pedro Velho1423. 

Além dos intendentes, o governo municipal era composto por funcionários 

contratados que recebiam a devida remuneração. Entre os funcionários, existiam 

aqueles que trabalhavam no serviço interno: o secretário, que tinha papel fundamental 

na Intendência, uma vez que participava de todas as reuniões, redigia as resoluções e 

assinava as cartas de aforamento; os oficiais, o tesoureiro, o arquivista e o contínuo1424; 

e por funcionários dedicados ao serviço externo: auxiliar técnico, fiscais dos distritos e 

guardas fiscais. Além desses, a partir do ano de 1908 foram acrescentados ao quadro 

do pessoal do serviço externo os cargos de advogado1425 e médico1426. Em 1913 foi 

acrescentado ao pessoal do trabalho interno o cargo de datilógrafo1427. Em 1914, já 

durante a presidência de Romualdo Galvão, com a saída de Joaquim Moura à frente 

da gestão municipal, a Intendência foi dividida em três comissões, cada uma composta 

por dois intendentes: a de fazenda e comércio, a de obras públicas e a de legislação, 

instrução e higiene. Contudo, essa divisão não promoveu mudanças visíveis na 

                                                           
1421 SANTOS, Renato Marinho Brandão. Natal, outra cidade!. Op. cit., p.33. 
1422 BUENO, Almir de Carvalho. Visões de República. Op. cit., p.69. 
1423 SANTOS, Renato Marinho Brandão. Natal, outra cidade!. Op. cit., p.33. 
1424Ver Resolução n.94: A REPUBLICA, Natal, 06 -08 out. 1904. 
1425 Também mencionado em algumas resoluções como consultor jurídico, ver Resolução n.116: A 
REPUBLICA, Natal, 14 fev. 1908. 
1426 Ver Resolução n.123: A REPUBLICA, Natal, 10 -11 nov. 1908. 
1427 Ver Resolução n.171: A REPUBLICA, Natal, 20-21 out. 1913. 
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administração do governo municipal, já que as comissões não tinham estrutura própria, 

como quadros de funcionários especializados e nem autonomia1428. 

Para os Albuquerque Maranhão o estabelecimento de vínculos com os 

intendentes não representava apenas a possibilidade de manutenção de seu grupo no 

poder, já que a Intendência tinha forte participação nos processos eleitorais. Para essa 

rede de parentela, solidificar os laços com os intendentes de Natal significava também 

ter influência na gestão dos mais variados aspectos da cidade, na produção de seu 

território e, sobretudo, na produção de sua memória oficial.  

Os Albuquerque Maranhão consolidaram o seu poder após a construção do 

regime republicano no estado, e esforçaram-se por construir uma espacialidade e uma 

identidade norte-rio-grandense, representando o período republicano, o período de seu 

governo, como promissor, como diferente do anterior, do imperial. Tratava-se de um 

momento em que esse grupo dirigente queria afirmar-se na cidade, e, para tanto, 

inscrevia-se nas toponímias da urbe, nos novos territórios criados, e também na 

historiografia local1429. 

                                                           
1428 SANTOS, Renato Marinho Brandão. Natal, outra cidade!. Op. cit., p.40.  
1429 Assim, por exemplo, a obra sobre a história do Rio Grande do Norte produzida por Tavares de Lyra, 
membro da família Albuquerque Maranhão, enfatizou um passado fundador de uma identidade e de uma 
espacialidade norte-rio-grandense, em que a ação dos antepassados de sua família teve papel 
primordial1429. Dessa maneira, não apenas Pedro Velho de Albuquerque Maranhão foi representado 
enquanto herói fundador, mas outros membros de sua linhagem também foram imortalizados na obra 
como símbolos, como heróis de seus tempos. Jerônimo de Albuquerque foi colocado como responsável 
pela fundação de Natal; André de Albuquerque foi mencionado como o herói da Revolução de 1817 e, 
por último, Pedro Velho de Albuquerque, foi representado como precursor da República no Rio Grande 
do Norte. Para uma análise mais densa sobre o sentido de identidade e espacialidade norte-rio-
grandense presente na historiografia do início do século XX e, sobretudo, na obra de Tavares de Lyra, 
ver: BRITO, Anderson Dantas da Silva. Em nome(s) dos interesses: imaginários toponímicos do Rio 
Grande do Norte na Primeira República. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-
Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande o Norte (UFRN), Natal, 2012.  
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Nesse esforço de inscrever-se no território, e, por sua vez, de forjar a construção 

de uma determinada memória para o regime republicano no estado, memória essa que 

exaltaria os membros da rede de parentela que dominava o governo, a relação com a 

Intendência municipal de Natal tornava-se primordial. Entre as atribuições do governo 

municipal estava também o estabelecimento ou a mudança de nomes de ruas, avenidas, 

praças e outros equipamentos urbanos; bem como a autorização para instalação de 

bustos, placas e outros referentes materiais destinados a forjar essa memória oficial. 

Como ressaltou Raimundo Arrais, o grupo que “controlou o poder no estado do Rio 

Grande do Norte mobilizou a lei para inscrever no espaço público da capital do estado 

seus valores, suas projeções de mundo, sua memória. Essa foi uma maneira de os 

republicanos se apoderarem da cidade”1430.  

Vale ressaltar, compartilhando das noções de Raquel Rolnik sobre a legislação 

que regula a produção do solo urbano, que a lei funciona como um molde da cidade 

ideal ou desejável, não podendo, portanto, ser concretizada na sua plenitude. 

Entretanto, a legislação atua na demarcação de fronteiras de poder, à medida que 

organiza os territórios urbanos de acordo com as noções de civilidade e cidadania, 

correspondentes ao modo de vida e à micropolítica familiar dos grupos que estiveram 

mais envolvidos em sua formulação, funcionando, portanto, “como referente cultural 

fortíssimo na cidade, mesmo quando não é capaz de determinar sua forma final”1431.  

                                                           
1430 ARRAIS, Raimundo (org.). A terra, os homens e os sonhos: a cidade de Natal no início do século 
XX. (Coletânea aguardando publicação pela Editora da UFRN). p.13. 
1431 ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. 
São Paulo: Studio Nobel, 1999. p.13. 
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Assim, apesar de a legislação não conseguir impor-se totalmente na formação 

da Natal do início do século XX, ela demarcou fronteiras de poder, representou o grupo 

familiar e sua rede de parentela que dominavam o governo estadual e municipal. Por 

meio do uso da lei, beneficiando-se da boa relação com os funcionários da Intendência 

e possuindo membros de sua rede na gestão municipal, os Albuquerque Maranhão 

conseguiram fazer com que a história de seus membros se confundisse com a história 

da cidade. Foi também por meio da legislação que esse grupo ajudou a difundir os 

comportamentos que seriam desejados nos espaços da urbe.  

Para os funcionários da Intendência que não tinham vínculos diretos com a rede 

de parentela dos Albuquerque Maranhão via casamentos ou apadrinhamentos, também 

era favorável manter uma aproximação com essa rede. Vale ressaltar novamente que, 

de acordo com as prerrogativas do Decreto n.8 de 1890, que criou a Intendência de 

Natal, o governo estadual poderia dissolver a composição das intendências, 

prejudicando, portanto, os funcionários envolvidos na administração municipal. Mais do 

que simplesmente garantir a manutenção de suas atividades, os funcionários do 

governo municipal também ambicionavam manter seus vínculos simbólicos, participar 

dessa rede de reciprocidade, utilizar seus cargos para transacionar além de capital 

político, também capital social.  

De acordo com Bourdieu, o capital social seria o “conjunto de recursos atuais 

ou potenciais que estão ligados à possessão de uma rede durável de relações mais ou 

menos institucionalizadas de interconhecimento e interreconhecimento”1432; ou esses 

                                                           
1432 BOURDIEU, Pierre. Le capital social notes provisoires. Op. cit., p.1. 
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recursos encontram-se vinculados à participação em um grupo que não apenas possui 

propriedades comuns, mas também compartilham laços permanentes e úteis.  

Para Bourdieu, o volume de capital de um determinado agente depende da 

extensão das conexões de rede que esse indivíduo pode mobilizar1433. Para os sujeitos 

que tencionavam adquirir, manter ou aumentar o volume de capital social em Natal no 

início do século XX, integrar a Intendência da capital seria uma alternativa viável, uma 

vez que ofereceria a oportunidade de estreitar os laços com os Albuquerque Maranhão 

e adquirir diversos tipos de benefícios como já mencionado.  

Diante do exposto, é possível constatar como o poder estadual e o municipal 

tinham amplas ligações; as indicações do governo estadual geralmente saiam-se 

vitoriosas. Para ocupar o cargo de intendente era preciso ter uma identificação com a 

rede de parentela dos Albuquerque Maranhão e para manter-se no cargo gozando das 

vantagens oferecidas, era preciso solidificar esses laços. Tratava-se, pois, de uma rede 

de reciprocidade com raízes bem fincadas na política, no espaço social e na economia 

natalense. 

Determinadas resoluções, sobretudo durante a gestão de Quincas Moura, 

inscreveram em ruas, praças e avenidas da urbe natalense nomes ligados aos 

Albuquerque Maranhão, como indicou a Resolução n.55, de janeiro de 1902, que 

batizou a praça mais importante do bairro Cidade Nova de Pedro Velho, também 

nomeando uma das avenidas do referido bairro de Alberto Maranhão, então governador 

do estado e irmão de Pedro Velho1434.  

                                                           
1433 Ibidem, p.2. 
1434 A REPUBLICA, Natal, 04 jan. 1902. 
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Outro irmão de Pedro Velho, Augusto Severo, também teve seu nome batizando 

uma praça na cidade1435 e, em agosto de 1902, em virtude de sua morte em um 

acidente aéreo, a Resolução n.68 foi expedida na tentativa de “prestar homenagem a 

memoria do companheiro dedicado e leal do glorioso Rio Grandense do Norte Augusto 

Severo, morto heroicamente pela pátria e pela sciencia”1436, renomeado a antiga rua 25 

de Dezembro, localizada no bairro da Ribeira, para rua Sachet, nome do mecânico que 

fazia parceria com Severo em suas empreitadas na aviação e que faleceu junto com o 

irmão de Pedro Velho no acidente com o balão dirigível Pax, em Paris no ano de 1902.  

Em 1908, por meio da Resolução n.118, tem-se a renomeação de uma avenida 

e de um cais situados no bairro da Ribeira que passaram a denominar-se, 

respectivamente, de Avenida Tavares de Lyra e Cais Tavares de Lyra1437. Continuava-

se inscrevendo na toponímia da cidade a memória da rede de parentela dos 

Albuquerque Maranhão. Lyra era casado com a filha de Pedro Velho e foi governador 

do Rio Grande do Norte entre 1904 e 1906. Observa-se, como destacou Lepetit, que 

os “grupos sociais definem seu quadro espacial, nele inserindo suas lembranças”1438.  

O jornal Diário do Natal também criticou o emprego de nomes vinculados aos 

Albuquerque Maranhão nas toponímias do estado e principalmente da capital. Em 1906, 

Liborio, pseudônimo do autor responsável pela coluna Piadas1439, sugeria, diante das 

                                                           
1435 Não se sabe o ano exato de criação dessa praça, mas já foi observada a existência dela a partir do 
ano de 1903, ver: A REPUBLICA, NATAL, 12 fev. 1903. 
1436 A REPUBLICA, Natal, 01 ago. 1902. 
1437 A REPUBLICA, Natal, 05 jan. 1905. 
1438 LEPETIT, Bernard. Por uma nova história urbana. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2001. p.149. 
1439 Até o presente momento da pesquisa não foi identificado o nome do autor responsável por essa 
coluna, apenas constatou-se a utilização do referido pseudônimo. 
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homenagens constantes que se fazia à família Albuquerque Maranhão e, sobretudo, a 

Pedro Velho, que riscassem “logo do mappa o nome de Rio Grande do Norte e 

proclamem d’ora avante que a terra dos Maranhões tem o nome do fundador da sua 

abençoada oligarchia. A homenagem é mais duradoura”1440.  

As críticas do Diário também eram direcionadas ao então presidente da 

Intendência Joaquim Moura, conforme ressaltou a matéria publicada em janeiro de 

1905, que criticou a promulgação da Resolução n.118. A referida resolução também 

denominou uma praça de cruzamento na Ribeira com o nome do presidente da 

Intendência em exercício e Moura “como presidente da Intendencia, assignou a 

resolução desse acto, isto é: fez e baptisou; queremos dizer ele mesmo botou o seu 

nome na praça e assignou o ato da resolução”1441, como um “bom discípulo chefe”1442, 

ressaltavam os editores do Diário.  

 
Considerações finais 
 

Apesar de a rede de parentela dos Albuquerque Maranhão utilizar suas relações 

com os funcionários da Intendência de Natal para forjar o tipo de cidade que desejavam, 

muitas das resoluções municipais que instituíam determinados comportamentos, como 

a proibição de criar animais como galinhas, porcos e vacas nos quintais das casas na 

área urbana; ou a proibição de secar couros nas praças e de realizar-se jogos de azar; 

foram descumpridas. O próprio exame do conjunto de leis promulgadas pela Intendência 

atesta esse descumprimento, já que várias leis sendo expedidas com um intervalo 

                                                           
1440 LIBORIO. Piadas. Diário do Natal, Natal, 01 mar. 1906. 
1441 DIA a dia. Diário do Natal, Natal, 08 jan. 1905. 
1442 Idem. 
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pequeno de tempo e regulamentando o mesmo assunto podem ser consideradas 

indícios capazes de demonstrar como essa legislação não era cumprida, como era difícil 

transformar hábitos tão arraigados naquela população. 

Como destacou Thompson1443, a lei é um espaço de conflito, não é produzida 

somente visando garantir os interesses dos grupos dominantes. Para o autor, a 

elaboração das leis envolve interesses, conflitos, disputas, mas os grupos menos 

favorecidos também jogam com a legislação, muitas vezes recorrem aos seus direitos 

por meio de vias legais. Além disso, a lei muita vezes é uma definição da efetiva prática, 

ou seja, é a legalização de algum direito costumeiro, que já existia e foi incorporado.  

Apesar de compartilhar a noção de Thompson, as fontes disponibilizadas para 

pesquisa e escrita deste artigo não permitem observar o processo de discussão e 

elaboração das leis utilizadas. Além da resistência da população, o descumprimento 

das leis municipais era facilitado pela dificuldade de fiscalização. O número de fiscais 

da Intendência era restrito e, em uma cidade em que, durante um longo período, o 

transporte urbano restringia-se à utilização de animais, a dificuldade de fiscalizar os 

bairros e outras áreas da cidade era significativa.  

No início do século XX a Intendência possuía apenas dois fiscais. Um atuava 

no 1º distrito da cidade, o bairro Cidade Alta, além de fiscalizar várias áreas suburbanas, 

e outro fiscalizava o 2º distrito, o bairro Ribeira. O fiscal do 1º distrito ainda atuava na 

inspeção do bairro Cidade Nova1444. 

                                                           
1443 THOMPSON, Edward Palmer. Senhores e caçadores: a origem da lei negra. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1987. 
1444 Várias matérias do periódico A Republica destacaram que o fiscal da Cidade Alta tinha que atender 
também o bairro Cidade Nova. Ver: TIROS. A Republica, Natal, 13 out. 1902. p. 1.   
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 Matérias publicadas no jornal A Republica1445, que, apesar de representar o 

partido da situação, não era consensual, também publicando críticas sutis à gestão da 

cidade e servindo de intermediário entre Intendência e a população que escrevia para 

a redação reclamando de determinados aspectos, destacaram a incapacidade de 

atuação dos fiscais e a necessidade de contratar mais funcionários para exercer esse 

ofício. As matérias ressaltaram que o número de infratores era maior do que o dos 

funcionários contratados para combatê-los.  

 Além do número reduzido de fiscais, as matérias indicaram que esses 

funcionários, “apesar de sua mocidade e resistência das pernas habituadas a marchas 

forçadas”1446, não eram capazes de vencer as distâncias entre os diferentes bairros da 

cidade e exercer as suas funções. Diante dessa dificuldade, concluía-se que os fiscais 

mereciam o auxílio “de outras pernas mais numerosas”1447, solicitando cavalos ou burros 

para facilitar a árdua tarefa desses profissionais.  

 Observa-se que a cidade, tão exaltada nos discursos oficiais, representada 

como vivenciando reformas técnicas e sociais, descrita como símbolo do progresso, não 

oferecia sequer cavalos para facilitar o deslocamento de seus funcionários. É por meio 

                                                           
1445 O jornal A Republica representava o Partido Republicano Federal do Rio Grande do Norte, foi criado 
em 1889 pela iniciativa de Pedro Velho de Albuquerque Maranhão e teve publicação constante durante 
todo o recorte temporal desta pesquisa. O A Republica era responsável por publicar os atos oficiais do 
estado e do município. Vale ressaltar que, apesar de publicar atos oficiais e representar o partido da 
situação, esse jornal não era consensual, sendo composto por vários indivíduos, diferentes redatores, 
não publicando apenas matérias elogiosas ao governo municipal e estadual. É possível encontrar no A 
Republica matérias criticando a gestão vigente, cartas e notas de moradores da cidade reclamando sobre 
o atendimento de determinados serviços urbanos. Ver: FERNANDES, Luis. A imprensa periódica no Rio 
Grande do Norte de 1832 a 1908. Op. cit. 
1446 VÁRIAS. A Republica, 13 abr. 1914. p.1. 
1447 Idem. 
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de indícios como esses que se pode perceber como a modernização da cidade, 

entendida enquanto mudanças técnicas e sociais implantadas por um grupo e com 

consequências sociais limitadas, não foi um processo imediato.  

 Em 1911 o A Republica ressaltou a dificuldade no processo de fiscalização do 

funcionamento do Mercado Público da capital, destacando as constantes reclamações 

da população, sobretudo no tocante à falta de carne e ao “mau serviço dos 

carniceiros”1448. O jornal oficial destacava que “numa terra como a nossa, onde não é 

fácil recorrer a outros gêneros alimentícios, tal abuso (...) causa verdadeiro 

transtorno”1449. O redatores também enfatizavam a importância das denúncias 

veiculadas no periódico, ressaltando que o presidente da Intendência, Joaquim Moura, 

não tinha “o dom da ubiquidade”1450 para fiscalizar todos os serviços que se achavam 

a cargo da Intendência municipal, uma vez que “em todas as organizações de 

municípios, há funcionários com atribuições definidas para dirigirem os diversos 

serviços, Pela falta desses funcionários, é que deve ser responsável o Presidente, nunca 

por abusos que não chegam ao conhecimento do Chefe do Executivo”1451. De acordo 

com os redatores do A Republica, as denúncias publicadas eram fundamentais para 

informar o chefe do Executivo municipal que, diante das mesmas, atendia 

“imediatamente ao que dissemos,(...) tomou varias providencias de grande alcance para 

os interesses da população”1452.  

                                                           
1448 NOTAS esparsas. A Republica, Natal, 31 mar. 1911. 
1449 Idem. 
1450 NOTAS esparsas. A Republica, Natal, 03 abr. 1911. 
1451 Idem. 
1452 Idem. 
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 Observa-se como o jornal A Republica preservava a imagem do então 

presidente da Intendência, mesmo reconhecendo que a falta de funcionários 

responsáveis pela fiscalização era de responsabilidade do então presidente. Contudo, 

muito provavelmente Joaquim Moura deveria ter conhecimento dos problemas 

enfrentados no Mercado Público, uma vez que denúncias sobre a gestão do mesmo 

foram publicadas desde o início do século XX, conforme destacava a matéria Mercado 

Público publicada em 1904. A referida matéria denunciava os abusos diários praticados 

no Mercado pelos que vendiam gêneros de primeira necessidade, que “elevam os 

preços da mercadoria ao DUPLO com prejuízo do pobre povo!”1453.  

 Sendo assim, pode-se conjecturar que a Intendência de Natal tinha 

conhecimento das irregularidades que perpassavam o Mercado Público e outras 

instâncias de sua competência, contudo, diante do reduzido número de funcionários e 

das dificuldades de fazer cumprir a legislação, bem como dos interesses simbólicos que 

permeavam a gestão municipal, apenas tomava atitudes mais pontuais quando a 

situação tornava-se pública e aparecia com frequência nos periódicos1454. 

 Apesar do descumprimento de muitas resoluções serem decorrentes da falta de 

fiscalização, e dos interesses simbólicos dos que compunham a Intendência, é 

necessário frisar, que muitas resoluções eram descumpridas em decorrência da 

                                                           
1453 MERCADO público. A Republica, Natal, 16 mar. 1904. 
1454 São exemplos de matérias que indicam ação da Intendência após denúncias publicadas no A 
Republica referentes a aspectos de limpeza pública, reforma de calçadas, instalações públicas, etc: A 
REPUBLICA, Natal, 05 set. 1905; VARIAS, A Republica, Natal, 11 maio 1909; VARIAS. A Republica, 
Natal, 04 dez. 1909; VARIAS, A Republica, Natal, 28 mar. 1910; VARIAS, A Republica, 10 out. 1910; 
A REPUBLICA, Natal, 18 dez. 1911; VARIAS. A Republica, Natal, 17 maio 1912; entre outras.  
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resistência da população em modificar determinados hábitos, conforme indicou a 

matéria intitulada Perigo iminente, publicada no A Republica em 1904: 

 

Por mais de uma vez temos pedido providencias aos poderes públicos 
no sentido de conter as areais do morro situado em frente á cidade 
nova, que ameaçam correr, devido á falta de vegetação daquele 
morro. A intendência municipal tem sido solicita em atender a esses 
reclamos, decretando medidas no sentido de fixar as areias, porem o 
povo é que não quer atender a essas considerações. Hontem, á tarde, 
um grupo de mais de cincoenta pessoas entregava-se ao sport muito 
fatigante e nada divertido, de subir o morro, preparando um caminho 
por onde as areias, levadas pelo vento, cahirão sobre a cidade, com 
a sua grande forma invasora1455.  
 
 

O A Republica mencionou o problema das areias dos morros que ameaçam 

correr devido à falta de vegetação. Contudo, apesar de as ações da Intendência diante 

das reclamações veiculados no periódico, o problema permanecia, uma vez que a 

população não estava respeitando as medidas tomadas pela municipalidade. Pode-se 

observar, ainda, que o jornal oficial tentava desqualificar comportamentos que, ates da 

redação dessas resoluções do início do século XX, eram comuns na capital norte-rio-

grandense, como as caminhadas nos morros, os jogos de azar, a criação de animais 

na área urbana, entre outros.  

O processo de modernização exigia mudanças de comportamentos e de valores. 

Para tanto, o jornal oficial era uma ferramenta de divulgação e desqualificação dos 

comportamentos indesejados. Em 1915, por exemplo, o A Republica conclamava aos 

                                                           
1455 PERIGO iminente. A Republica, Natal, 12 set. 1904. 
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habitantes da capital para “se corregirem desses maus hábitos que tanto contribuem 

para fazer de Natal, em vez de uma cidade limpa, uma cidade suja (...) procuremos ao 

menos esconder os defeitos dessa pobreza”1456. 

Assim, o descumprimento das leis e a promulgação de resoluções com temas 

semelhantes em um curto intervalo de tempo não podem ser analisados de forma 

reducionista, isolando apenas um fator como a ausência de fiscalização. Deve-se 

considerar as distâncias entre as áreas urbanas e suburbanas; os problemas no 

transporte urbano; as relações de interesse que permeavam os intendentes e aqueles 

que aforavam terras e usufruíam de outros serviços municipais, como os que realizavam 

contratos de limpeza e abastecimento de água com a Intendência; a resistência da 

população; entre outros fatores que, com a continuidade da pesquisa, serão mais bem 

problematizados. Dessa maneira, observa-se como as relações de poder que 

permeavam a Intendência municipal de Natal, seus funcionários e o governo estadual 

eram complexas e envolviam diferentes tipos de capitais. 
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O “OURO NEGRO” DO SERTÃO POTIGUAR: O INÍCIO DA HISTÓRIA DO 
PETRÓLEO NA REGIÃO DE MOSSORÓ (1854-1960) 

 

Marcos Daniel Rosa de Freitas1457 

Nágylla Nara Rocha Cláudio1458 

 

Resumo 

A cidade de Mossoró/RN1459 a partir dos anos 1980 passou a se desenvolver em 

um ritmo acelerado se comparada com os demais municípios da região, fazendo com 

que muitos de seus habitantes passassem a acreditar que no futuro ela tornaria uma 

metrópole. Um dos principais responsáveis por esse crescimento foi o mercado 

petrolífero desenvolvido na região, tornando a cidade na maior produtora de petróleo 

em explorações terrestres no país. Esse sucesso, porém é resultado de incessantes 

pesquisas que se iniciam desde o ano de 1854, passando pela década de 1920 e 

ganhando maior proporção a partir dos anos 1950 quando surge o interesse da família 

                                                           
1457 Graduando em Licenciatura em História na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 
1458 Graduanda em Licenciatura em História na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 
UERN 
1459 Município brasileiro no interior do estado do Rio Grande do Norte, situado na mesorregião do Oeste 
Potiguar e microrregião homônima, Região Nordeste do país. Ocupa uma área de aproximadamente 2 
100 km², sendo o maior município do estado em área, estando distante 281 quilômetros da capital 
estadual, Natal. Em 2015 sua população foi estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
em 288 162 habitantes, sendo o segundo mais populoso do Rio Grande do Norte. 
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dos Rosados, principal oligarquia da cidade, liderada pelo escritor, professor Vingt-Un 

Rosado1460 em comprovar que o subsolo de Mossoró era rico em petróleo.  

Esse trabalho vem, portanto abordar os estudos que insistiam no ouro do sertão 

na região Oeste Potiguar, analisando e problematizando as primeiras etapas dessa 

história, conhecendo nomes como o do padre Florêncio Gomes de Oliveira1461, 

responsável pelo primeiro registro de petróleo no Brasil, John Casper Brannes1462 e 

                                                           
1460 Nascido em Mossoró (Rio Grande do Norte) aos 25 de setembro de 1920, Jerônimo Vingt-un Rosado 
Maia teve uma vida dedicada ao desenvolvimento da cultura e da educação de sua terra natal. Sua 
formação educacional começou em 1928, quando iniciou o primário estudando com Egídia Saldanha e 
Delourdes Leite, para depois concluí-lo no Colégio Diocesano Santa Luzia, em 1931. 
Na mesma escola cursou o ginasial entre os anos de 1932 e 1936. Após essa fase iniciou o curso de 
pré-engenharia no Ginásio Osvaldo Cruz, em Recife, nos anos de 1937 a 1938. Formou-se em 
Agronomia pela Escola Superior de Agricultura de Lavras (atual Universidade Federal de Lavras), Minas 
Gerais, em 1944. No campo da educação, Vingt-un foi professor de matemática e estatística, tanto no 
ensino ginasial quanto no superior. O agrônomo que decidiu se dedicar às letras acabou se transformando 
no maior pesquisador de assuntos do semi-árido nordestino, do cangaço e também do mossoroísmo, 
como ele mesmo gostava de chamar os assuntos ligados à sua terra natal. Em Lavras, no tempo de 
estudante de agronomia, conheceu a assistente social América Fernandes, com quem casou no ano de 
1947, por procuração, após ter concluído o curso e retornado a Mossoró.  O casal teve cinco filhos: 
Maria Lúcia, Dix-sept Rosado Sobrinho, Lúcia Helena, Leila Rosado e Vingt-un Júnior, que morreu em 
1950, uma semana após o nascimento. No ano de 1968, arriscou na política, candidatando-se a prefeito 
de Mossoró, porém foi derrotado. Mas, no ano de 1973, foi eleito vereador. Faleceu em 21 de dezembro 
de 2005, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Levado para Mossoró, foi velado no prédio central 
da UFERSA, antiga Escola Superior de Agricultura de Mossoró – ESAM, fundada por ele. 
1461 Nascido em Mossoró no dia 16 de dezembro de 1813, dedicava-se a vida religiosa e a vários outras 
atividades vinculadas a estudos de botânica, zoologia e geologia. Filiado ao Partido Nortista, 
denominação anterior ao Partido Conservador sendo deputado provincial entre os anos de 1852-1857 
tomou parte nas sessões da Assembleia Legislativa Provincial. Colaborou intensamente em publicações 
de jornais de sua época, especialmente no Nortista, que era impresso em Fortaleza entre os anos de 
1849-1851.  Faleceu no dia 07 de outubro de 1861 na cidade de Caraúbas/RN onde foi sepultado na 
igreja matriz daquela cidade. 
1462 John Casper Branner (4 de Julho de 1850 - 01 de março de 1922 ) foi um geólogo americano 
presidente do Departamento de Botânica e Geologia da Universidade de Indiana e mais tarde na 
Universidade de Stanford. Serviu como presidente da Sociedade Geológica da América em 1904. Foi 
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Luís Jacques de Morais1463, autores de trabalhos que falavam das possibilidades do 

líquido preto na região oeste do Rio Grande do Norte além do já citado Vingt-Un 

Rosado, autor de várias obras com o objetivo de pressionar as autoridades responsáveis 

pelas perfurações da Petrobrás e criar uma expectativa de um futuro melhor para a 

cidade de Mossoró entre aqueles que liam suas publicações. Entender a política do 

Conselho Nacional do Petróleo, na década de 1950, analisando as primeiras pesquisas 

realizadas pela recém-criada Petrobrás, buscando compreender o que motivava suas 

equipes de perfuração a sair pelo território nacional perfurando de região em região, 

muitas vezes abandonando várias delas, por não possuir uma estrutura e um corpo de 

funcionários adequados para aquela determinada situação.  

Para a realização dessa pesquisa, serão utilizadas como fontes, matérias do 

Jornal O Mossoroense1464 que muitas vezes noticiava os acontecimentos não só de sua 

região, mas também de outras partes do país, como uma espécie de acompanhante 

das atividades da estatal do petróleo. Vamos trabalhar também com obras da Coleção 

Mossoroense1465, responsável por abordar muitas vezes esse assunto de grande 

                                                           

Presidente da Sociedade Sismológica da América em 1911. Especialista em geologia brasileira, autor da 
obra ‘Oil Possibilities In Brazil”, 1922. 
1463 Luciano Jacques de Moraes (1896-1968) formou-se engenheiro de Minas e Civil em 1922 pela 
EMOP. Foi técnico do Governo como Geólogo da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (1922-
1925). Foi engenheiro e diretor de Minas do DNPM. Atuou no Congresso Nacional de Pesquisas e foi 
nomeado membro do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia. Membro da Academia Brasileira de 
Ciências. Foi professor e diretor do Departamento de Geologia e Paleontologia da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras da USP(1943-1945).  Autor da Obra “Possibilidades de Petróleo no Brasil”, 1929. 
1464 Um dos principais periódicos da cidade de Mossoró, fundado em 17 de outubro de 1872, sendo um 
dos jornais mais antigos em circulação no Brasil. 
1465 A Coleção Mossoroense foi fundada no ano de 1948 por Vingt-Un Rosado junto com outros irmãos. 
Dentre as grandes contribuições dessa instituição, podemos destacar as obras que contam um pouco da 
história de sua região. 
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interesse da elite local, sobretudo os Rosados, que eram proprietários da Fundação que 

financiava essas publicações. Com o objetivo de uma melhor compreensão da situação 

nacional do país acerca das atividades da Petrobrás e a política empregada em suas 

atividades, contaremos com o apoio de obras que trabalham esse tema, como por 

exemplo, o livro A Questão do Petróleo no Brasil: Uma história da Petrobrás, de José 

Luciano de Mattos Dias e Maria Ana Quagliano1466, além de Petróleo: Política e Poder 

de Itamar Penna Marinho Jr.1467    

Palavras-chave: Petróleo, Mossoró, Petrobrás.  

Introdução 

 

A história do petróleo de Mossoró tem como principal pesquisador, Vingt-un 

Rosado, mossoroense descendente da maior oligarquia da cidade, a Familia dos 

Rosados, ao prestar serviço militar na cidade de Ouro Fino em Minas Gerais, acabou 

sendo preso em uma cadeia daquela região por ter fugido com uma garota -  que 

futuramente tornaria sua esposa e uma das mais incentivadoras de suas pesquisas, a 

senhora América Rosado - quando deveria estar no batalhão cumprindo com suas 

obrigações servindo as forças armadas. Foi dentro dessa cadeira, que Vingt-Un Rosado 

teve o primeiro contato com obras que falavam sobre o tema de possibilidades de 

petróleo no Brasil, e dentre as cidades de maiores probabilidades de sucesso, estava 

                                                           
1466 DIAS, José Luciano de Mattos, QUAGLINO, Maria Ana. A Questão do Petróleo no Brasil: Uma 
história da Petrobrás. Fundação Getúlio Vargas. 1993. 
1467 MARINHO JUNIOR. Ilmar Penna. Petróleo: Política e Poder: (Um novo choque do petróleo?) -  Rio 
de Janeiro: José Olympio, 1989. 
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sua terra natal, a capital do oeste potiguar, Mossoró. A partir daí inicia-se a jornada 

desse escritor sertanejo, filho da elite de sua terra, em aprofundar seus estudos sobre 

a possibilidade de petróleo na cidade, passando a produzir diversas obras sobre o tema 

na Coleção Mossoroense e no Jornal O Mossoroense, ambos pertencentes a sua 

família. Um dos títulos que trás mais informações sobre o ocorrido, publicado por Vingt-

un, é seu livro memorialista acerca desse acontecimento cheio de incertezas e ao 

mesmo tempo, carregado de boas expectativas para o futuro da população daquela 

região1468. Nessa obra, o autor divide toda a trajetória do que ele chama de “ouro 

negro”, em quatro fases. A primeira fase abrange as pesquisas geológicas e 

paleontológicas que permitiram a caracterização do território potiguar e sua área 

sedimentar. A segunda fase é onde vão surgir publicações referentes a possibilidades 

de petróleo nessa região entre os anos de 1922 a 1929. A terceira inicia-se no ano de 

1951 e se estende até 1955, período em que ocorreram os estudos geofísicos que 

projetaram a região de Mossoró, como tendo francas possibilidades de petróleo. A partir 

de 1955, quando é enviado à região de Grossos1469 uma sonda de perfuração, dá-se 

o início da quarta fase da história do petróleo mossoroense.  

Segundo a Petrobrás1470, o primeiro registro de ocorrências de indícios de petróleo 

brasileiro aconteceu em Mossoró no ano de 1852, o responsável por esse registro foi 

o padre Florêncio Gomes de Oliveira, que constatou a presença de uma substância 

                                                           
1468 ROSADO, Vingt-un. Minhas Memórias do Petróleo Mossoroense (1853-2000), Fundação Vingt-un 
Rosado, Coleção O Mossoroense, Série “C” – Volume 1552. Setembro de 2014. 
1469 Cidade localizada a 48 km de Mossoró e 331km de Natal, capital do Rio Grande do Norte. 
1470 Petrobrás: Revista comemorativa dos 25 anos de exploração terrestre de petróleo na Bacia Potiguar. 
2004.  
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betuminosa1471 próximas as margens da lagoa da Vila do Apodi1472, inflamável e que 

podia-se carregar carros cheios desse liquido, devido sua grande quantidade1473, 

portanto, ao  falar sobre o petróleo de Mossoró, é de extrema importância mencionar 

aquele que para algumas pessoas é considerado o pioneiro dessas constatações no 

Brasil, responsável por convidar Louis Jacques Brunet1474,  através de uma carta 

enviada no dia 22 de fevereiro de 1854 a visitar as terras do Rio Grande do Norte, área 

em que segundo a mensagem enviada “tem-se coalhado, em alguns anos, uma 

substância betuminosa, inflamável, e de boa luz, semelhante a cera”1475 em grande 

quantidade, porém não foi  encontrado nos arquivos periódicos analisados, registros de 

uma possível visita, sendo portanto o pesquisador potiguar ignorado.  

O padre foi o autor de uma memória topográfica, geológica, mineralógica do 

território banhado pelas águas do Rio Mossoró1476 e seus afluentes nos limites do 

Estado do RN, quando ainda era uma província. Essa memória foi estadualizada na 

data de 12 de maio de 1861. Uma cópia sua teria sido encaminhada a Sociedade da 

Indústria Nacional, no Rio de Janeiro, porém esse arquivo não foi encontrado por Vingt-

Un quando pesquisava sobre as contribuições de Florêncio Gomes de Oliveira, que 

segundo ele, se tratava de “uma curiosa figura de sacerdote político, poeta e geólogo 

amador.”1477 O padre produzia atas denunciando a ciência geológica da região e os 

                                                           
1471 Substância encontrada no subsolo, resultada no processo de fossilização de vegetais e animais.  
1472 Atualmente essa área faz parte do território da cidade de Mossoró.  
1473 ROSADO. 1997. Pag 23.  
1474 Louis Jacques Brunet era francês,  médico naturalista da cidade de Moulins, chegou no Brasil em 
1852, sua intenção inicial seria explorar a flora e a fauna dos países da América do Norte. 
1475 RODRIGUES, 1990. Pag 04. 
1476 Principal rio que banha a cidade, sendo um dos maiores do estado do Rio Grande do Norte. 
1477 ROSADO. 1987. Pag 07. 
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vereadores de Apodi1478 se encarregavam de encaminhá-los para o presidente da 

província, Antônio Francisco Pereira de Carvalho. 

Esse período é denominado por muitos como a pré-história do petróleo brasileiro, 

uma fase marcada por levantamentos geológicos sobre a possibilidade do liquído preto, 

que iria substituir praticamente todas as fontes de energia, principalmente o carvão, que 

era bastante utilizado naquela contemporaneidade. A fase pioneira que “impulsionou 

algumas companhias privadas a se aventurarem em atividades exploratórias, em 

paralelo à iniciativa governamental, quase sempre atraídas pelo indício de rochas 

betuminosas,1479 que apesar das condições amadoristas de pesquisa, conseguiram 

delimitar as bacias sedimentares brasileiras  em quatro “províncias petrolíferas”: 

Amazônia (Acre, Amazonas e Pará), Nordeste (Maranhão, Piauí e parte de Goiás), 

Atlântico (litoral Nordeste, Recôncavo, Tucano, Espírito Santo e Campos) e Sul do Brasil 

(São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso). 

Após as constatações de Florêncio Gomes de Oliveira, novas pesquisas e novos 

nomes vão surgindo ao longo da história do petróleo de Mossoró, como os 

pesquisadores Jhon Casper Branner, Luciano Jacques de Moraes, até aquele que 

demonstrará o maior interesse em afirmar a existência de petróleo na região oeste 

potiguar, Vingt-un Rosado. Depois de um intervalo de mais de 70 anos, onde é 

registrado ocorrências oleígenas próximas a região de Mossoró, o assunto volta a ser 

questionados com uma maior cientificidade por pesquisadores do século XX. Em 1922, 

                                                           
1478 Apodi é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Norte, localizado na região da Chapada 
do Apodi, na microrregião da Chapada do Apodi, na mesorregião do Oeste Potiguar e no Polo Costa 
Branca. 
1479 MARINHO JUNIOR. 1989. Pag 218. 
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é escrito um trabalho norte americano com o título “Oil possibilities in Brazil” de John 

Casper Branner, um geólogo no qual Vingt-un Rosado o chama de “amigo do Brasil”. 

Sua obra é considerada como a profecia do petróleo mossoroense, onde nela se dizia: 

“Parece inteiramente possível que essa zona contenha petróleo onde ela se alarga para 

o interior, como na Bahia, até 300 milhas e Mossoró no estado do Rio Grande do Norte, 

e Maranhão.”1480 No ano de 1929 aparece outro pesquisador que teve grande 

importância nessas pesquisas iniciais no território mossoroense, Luciano Jacques de 

Morais, foi o responsável por publicar um artigo por solicitação dos estudantes de Ouro 

Preto (MG), sob o título: “Possíveis ocorrências de petróleo no Rio Grande do Norte”, 

sugerindo a comparação do cretáceo potiguar, no qual se localiza Mossoró, com o 

cretáceo petrolífero do México, recomendando ainda a utilização de métodos geofísicos 

de prospecção, que haviam sido empregados com êxito na Venezuela, para que em 

seguida fossem feitas as sondagens com maiores probabilidades de acerto. Sobre 

essas comparações, o pesquisador fala: 

É importante notar que de algum tempo a essa parte, certos indivíduos 

têm procurado enxergar semelhanças absolutamente inexistentes, 

entre a região petrolífera mexicana e outras porções do Brasil, como 

a zona do Espírito Santo, a de Campos, no estado do Rio, etc. 

Entretanto nunca perceberam que podia fazer tal comparação para o 

Rio Grande do Norte. 1481 

                                                           
1480 ROSADO. 1997. Pag 12. 
1481 ROSADO. 1997. Pag 18. 
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Luciano Jacques de Morais foi quem sugeriu um verdadeiro plano de trabalho no 

dia 2 de agosto de 1929, mas que só começaria a ser executado a partir de 1951.  

Durante esse intervalo de 22 anos, outras pesquisas foram surgindo, dando força a 

possibilidade de produção de petróleo na região de Mossoró, pensada desde 1854 pelo 

Padre Florêncio Gomes de Oliveira. Seguindo o pensamento de Vingt-um Rosado, 

deu-se encerrada a segunda fase da história do petróleo mossoroense. Fase em que 

foi elaborada uma “visão panorâmica de conjunto de nossa geologia” que no futuro 

serviria de base para demarcação e seleção de áreas ou bacias onde se desenvolveriam 

as próximas explorações do governo federal. Um mapeamento marcado de fortes 

sentimentos nacionalistas, nascidos da desconfiança e no repúdio a ação estrangeira 

em nosso solo. Toda essa expectativa durou por mais alguns anos, devido as condições 

orçamentárias nacionais dessa época marcada por uma crise que durou entre os anos 

de 1923-1927: 

refletida por uma austera plítica de contenção de despeass 

orçamentárias, os programas de pesquisa de petróleo no território 

nacional a cargo do Serviço Geológico se desenvolveram “com muita 

irregularidade”, principalmente “por deficiência de aparelhamento para 

as investigações” e “pelos tropeços a cada passo levantados pelo 

Código de Contabilidade Pública”, a ponto de impedir a importação de 

sondas norte-americanas contratadas, de indispensável utilização 

para as novas sondagens programadas.1482 

   

                                                           
1482 MARINHO JUNIOR. 1989. Pag 223. 
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O petróleo no RN e a esperança de recuperação nacional. 

O assunto do petróleo em Mossoró começa a ser discutido desde a metade do 

século XIX, passando por trabalhos científicos que falavam de uma grande possibilidade 

da existência desse líquido betuminoso inflamável nas terras potiguares na década de 

1920, porém o que vai realmente chamar a atenção daqueles que possuíam o poder 

de averiguar e assim, examinar se a área era mesmo propícia para a produção de 

petróleo, serão acontecimentos inusitados naquela cidade no interior no Rio Grande do 

Norte.  

O ano de 1951, onde dá-se o início da terceira etapa da história do petróleo 

mossoroense, na perspectiva de Vingt-un Rosado, ficou marcado na história dessa 

cidade um acontecimento inusitado. Funcionários de um pequeno empresário estavam 

cavando um terreno onde seria construído um ponto comercial no centro da cidade. Ao 

começarem com escavações mais profundas, que seriam destinadas para a construção 

da cisterna1483 desse comércio, jorrou um líquido com aparência idêntica a gasolina, 

onde os operários questionavam se haviam perfurado alguma instalação de um posto 

de combustível que havia próximo daquela construção. O ocorrido se espalhou pela 

cidade e muitos curiosos foram até o local, surgindo, inclusive, comparações desse 

líquido com o petróleo que já estava sendo produzido em Lobato(BA)1484. Desse líquido 

jorrado, grande parte dele foi utilizado pela população devido sua grande quantidade, 

                                                           
1483 Reservatório de armazenamento de água.  
1484 Primeiro lugr onde foi produzido petróleo comercialmente no Brasil, localizado no estado da Bahia. 
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ao ponto de ser estocado por muitos em latas e garrafas, que mais tarde iria ser utilizado 

como combustível de suas lamparinas1485, bastante utilizadas naquela época. 

A partir desse acontecimento, os trabalhos científicos que abordavam a 

possibilidade de produção de petróleo na cidade passaram a ganhar ainda mais 

credibilidade entre os pesquisadores daquela época. Uma parte da população já 

começava a imaginar como seria uma Mossoró produtora de um líquido que era visto 

como a solução de uma recuperação nacional, haja vista que o país passava por uma 

crise econômica durante a década de 19501486. Ainda no mesmo ano, é enviada para 

a região oeste do estado, uma equipe responsável por averiguar se aquela área possuía 

de fato condições de se tornar produtora de petróleo em quantidade comercial. O 

Conselho Nacional de Petróleo, que possuía um escritório em Natal/RN, encaminhou 

até as imediações da região de Baixa Grande na cidade de Areia Branca1487, uma 

comissão de técnicos chefiados por um americano da empresa United Geophysical 

Company S.A, pois o país ainda não possuía uma equipe qualificada em grande 

                                                           
1485 Pequena lâmpada que fornece luz de pouca intensidade, composta de um reservatório para líquido 
combustível (azeite, querosene etc.) no qual se mergulha um pavio que traspassa uma pequena rodela 
de madeira e se acende na outra extremidade 
1486 Getúlio Vargas, o então presidente do Brasil, tinha como objetivo promover uma integração vertical 
da industrialização e, para isso, buscou uma aliança com os Estados Unidos, através de empréstimos 
públicos e colaboração técnica. Durante os anos de 1950 - 1952, o déficit no balanço comercial foi de 
cerca de quatro por cento (4%) do PIB - e, naquele momento, explodia o processo de substituição de 
importações, a política econômica de Vargas passou a sofrer fortes restrições. Para entender mais sobre 
o contexto histórico econômico durante a década de 1950, ler: “A industrialização brasileira nos anos 
de 1950: uma análise da instrução 113 da SUMOC” de Ana Cláudia CaputoI e Hildete Pereira de 
MeloII. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
41612009000300003 
1487 Cidade do estado do Rio Grande do Norte, localizada à 50km de Mossoró e 326km de Natal. 
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quantidade, sendo necessária a contratação de estrangeiros para essas averiguações 

nas diversas regiões do país que mostravam ser propícias para a produção de petróleo.  

Mesmo após esses acontecimentos insólitos, além do envio de equipes de 

pesquisadores para aquela área, o petróleo passou por um período de três anos sem 

ser noticiado por jornais daquela região. O país sofria com a falta de estrutura para 

grandes perfurações, então suas equipes saíam buscando esses lugares com grandes 

possibilidades de produção, efetuavam o trabalho que lhe era possível devidas suas 

condições, onde o que determinaria se a equipe iria permanecer nesse lugar ou sair 

em buscar de outros, era o diagnóstico dos engenheiros dessas equipes que naquela 

época, tratavam-se de profissionais americanos, onde vários desses receberiam críticas 

de Vingt-Un Rosado, assim como havia feito Monteiro Lobato na década de 1930, 

quando afirmava que uma área existia petróleo, e o Serviço Geológico se negava a 

investir nas áreas apontadas, pois confiavam nos argumentos dos americanos que 

negavam as constatações do pesquisador. Durante sua luta para afirmação do petróleo 

nacional, Monteiro Lobato disse: “Só há um meio de obter petróleo, meu caro – é 

furando, furando, furando”.1488 A respeito da equipe que chefiava as perfurações no 

país, ele disse se tratar de “um grupo de criaturas que existe no Serviço Geológico 

Federal cujo lema é não tirar petróleo e nem deixar que o tirem”1489. Criticas 

semelhantes fariam Vingt-Un aos profissionais de mesma função em sua época em 

detrimento das negativas de pesquisas na região de Mossoró. Além desse pensamento 

que dizia que os americanos buscavam atrasar o progresso do Brasil, pois não poderiam 

                                                           
1488 MARINHO JUNIOR. 1989. Pag 231. 
1489 Idem. 
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encontrar petróleo sem uma autorização de escavação para empresas privadas 

americanas, ou seja, fazer os Estados Unidos lucrar no solo brasileiro, as coisas não 

aconteciam de imediato, pois os grupos de perfuração realmente não possuíam 

equipamentos necessários para  aprofundar as escavações até o ponto em que estava 

o reservatório que poderia ser comercializado. Portanto, foi essa falta de estrutura que 

fez com que a região oeste do Rio Grande do Norte, deixasse de ser vista com grande 

expectativa pelo Conselho Nacional do Petróleo, tornando-se nessa 

contemporaneidade, mais um fracasso registrado por suas equipes de perfuração. 

Efetuadas outras pesquisas minerais e sondagens de perfuração entre os anos 

de 1954 e 1955, foi comprovado pela equipe da Petrobrás (Petróleo Brasileiro S.A.) 

1490 que a área regional de Mossoró realmente possuía petróleo, porém a mesma não 

possuía condições para extraí-lo. Surge então o questionamento se aquele ouro negro 

que estava presente em nossas terras seria realmente nosso, ou de estrangeiros, que 

possuíam a estrutura que faltava nesse país, e já demonstravam interesse em explorar 

essas regiões. A Petrobrás precisava se equipar para conseguir o que queria, pois, o 

país precisava daquilo que era visto como um potencial para a sua recuperação 

econômica. Alguns grupos sociais da cidade1491 criavam grandes expectativas de 

progresso, em vista dos recursos naturais que o país possuía, ao ponto de acreditar 

que as mesmas fossem exploradas de maneira eficaz, o país podia se igualar 

economicamente as grandes nações do mundo. Muitos, diferente de Monteiro Lobato, 

                                                           
1490 Criada apenas no ano de 1953, assumindo a responsabilidade de executar pesquisas e perfurações 
que eram anteriormente executadas pelo Conselho Nacional de Petróleo. 
1491 A elite do país que possuía uma formação privilegiada e que entendia a situação econômica do 
Brasil. 
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acreditavam que a Petrobrás deveria agir com parcerias de empresas privadas, haja 

vista que a mesma não possuía todas as condições necessárias para as explorações 

nas áreas pesquisadas. Porém, a lei da Petrobrás1492 impossibilitava que essas 

empresas, sobretudo americanas, pudessem ampliar sua capacidade fazendo com que 

o petróleo nessas regiões demorassem ainda mais a ser explorado devido os precários 

recursos da estatal. 

Apesar dos problemas estruturais na Petrobrás, isso não fazia com que os 

pesquisadores desanimassem em meio ao seu trabalho realizado na região. As 

pesquisas nas regiões de Mossoró e Areia Branca seguiam de forma promissora, uma 

matéria do jornal O Mossoroense do ano de 1955, ao falar do trabalho intensivo das 

sondagens de petróleo no Estado, diz: 

A luta de caráter eminentemente nacional encetada pela Petrobrás no 

sentido de arrancar do sub-solo o tão cobiçado ‘ouro-negro’ não tem 

oferecido canceiras aos seus abnegados servidores, sempre cônscios 

que estão de um futuro não muito longe oferecerem ao Brasil o 

caminho seguro de sua libertação internacional. 1493 

Portanto, o petróleo era a solução mais evidente de tornar o Brasil uma potência 

mundial, afastando esse momento de crise que o país estava passando naquela época, 

e se faltava a estrutura, não faltava a vontade e a insistência de pesquisadores e das 

                                                           
1492 Lei nº 2.004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953, revogada pela Lei nº 9.478, de 1997. Revogada pela 
Lei nº 9.478, de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm#art83 
1493 Intensifica-se a sondagem de petróleo neste Estado. O Mossoroense. 27/03/1955, P.1. 
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equipes de perfuração em buscar seu objetivo, que era a extração de petróleo daquela 

região. Alguns engenheiros daquelas operações depositavam grandes esperanças no 

Rio Grande do Norte pelas perspectivas que se ofereciam. Apesar do Estado ser a área 

que ainda não havia sido testada pelo petróleo, esses profissionais insistiam na 

necessidade de instalação de três poços pioneiros naquela região, nas cidades de 

Mossoró, Areia Branca e Macau1494, pois eram os lugares com sedimentos mais 

espessos na bacia norte-rio-grandense. Como a capacidade estrutural da Petrobrás 

não era responsável por suprir toda a sua demanda, era necessário a locomoção de 

equipes de perfuração de uma área para outra, isso fez com que equipes que estavam 

no Estado do Piauí largassem suas tarefas daquela região e fossem transferidos para 

Areia Branca, onde se juntaria a outra equipe que lá estava havia mais de um ano. 

Portanto, essa falta de estrutura, de uma certa maneira, fez com que o Brasil demorasse 

ainda mais a conseguir alcançar o seu objetivo, pois suas equipes eram forçadas a 

abandonar pesquisas de uma determinada área, para dar apoio a outras, fazendo com 

que a área abandonada, fosse deixada de lado, sob ordens de seus engenheiros, onde 

poderia haver o mesmo potencial ou até superior, porém, os estudos não estavam tão 

avançados como na região de Areia Branca.  

Os resultados das prospecções realizadas pelos engenheiros da Petrobrás no Rio 

Grande do Norte eram animadores, essas notícias vieram a público no mesmo instante 

em que era noticiado que o petróleo encontrado na região do Amazonas havia produzido 

uma boa gasolina, então crescia aquela expectativa de recuperação nacional, fazendo 

com que a região potiguar fosse vista como a próxima a se destacar nos trabalhos 

                                                           
1494 Cidade do estado do Rio Grande do Norte, situado à 143km de Mossoró e 189km de Natal. 
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realizados pela Petrobrás. Estava, portanto, mais do que confirmado que existia petróleo 

no Brasil, porém via-se a necessidade de criar uma mentalidade petrolífera nesse país, 

um sentimento nacionalista iniciado por Monteiro Lobado desde a década de 1930. Os 

governantes deviam não apenas se convencer que o petróleo existia, mas também 

explorá-lo de uma forma que trouxesse proveito para a riqueza nacional e não 

estrangeira. Era tido como necessário que o Brasil buscasse sua independência 

econômica sem a interferência do capital estrangeiro. Era preciso portando buscar 

melhorias em suas estruturas e fornecer capacitação para os funcionários locais, 

almejando diminuir a importação de estrangeiros para as nossas atividades.  

Após a vinda de equipes de perfuração da Petrobrás para a região oeste do 

estado e ser confirmado a existência de petróleo na região de Mossoró, longe ainda de 

sua capacidade de exploração comercial, passou a ser questionado onde seria instalada 

a refinaria de petróleo do Nordeste. Muitos apontavam que a mesma seria instalada em 

Recife (PE), porém, o assunto começou a ser discutido entre a classe alta do Estado. 

Os potiguares usavam como argumentos em seu benefício, o fato de Mossoró ter sido 

o destaque das pesquisas realizadas pela Petrobrás que foram efetuadas desde o 

Maranhão até o Estado de Sergipe. Então para eles, não existia lógica que o local de 

tratamento do petróleo se localizasse longe de sua principal área de extração. Já que 

entre todo o Nordeste, a área que deu melhores resultados para as pesquisas realizadas 

foi a extensão da cidade de Macau (RN) até Aracati (CE), seria justo que a refinaria de 

petróleo fosse instalada próximas a essas áreas, e não em outro Estado. Já que o 

subsolo potiguar apontava como o dono das maiores reservas petrolíferas do Nordeste, 

os potiguares se viam no direito de possuir a refinaria da região. 
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 Em resultado das pesquisas elaboradas naquela região, que resultaram 

conclusões satisfatórias, a Petrobrás encaminha da Bahia até Mossoró uma torre de 

perfuração, para serem iniciadas as perfurações nas áreas que mostraram maiores 

expectativas, entre essas áreas, destacava-se o núcleo de Gangorra, no município de 

Grossos.  

A Fazenda Primavera, distante 32km desta cidade (Mossoró) próximo 

ao núcleo de Gangorra (Grossos) é novo “front” da Petrobrás na 

batalha do petróleo nacional.  

A possibilidade de acumulação do “ouro negro” ali é resultado de 

trabalhos sísmicos empreendidos a mais de um ano, desde quando 

várias estruturas foram verificadas, culminando com a localização do 

poço pioneiro do Rio Grande do Norte, que tem a denominação GI-

RN. 1495 

Via-se, portanto, a necessidade de instalar um escritório da Petrobrás próximo a 

essas áreas de pesquisa, portanto, foram enviadas até Mossoró, viaturas com operários 

da empresa para que construíssem não só esse escritório, mas também uma estrada 

que tornaria o acesso rápido entre a cidade e esses núcleos. Já estava decidido o poço 

pioneiro do Estado do Rio Grande do Norte, o mesmo seria denominado como GI-RN, 

e havia grandes expectativas para que o mesmo jorrasse petróleo ainda no ano de 

1955, já que estava sendo encaminhados até esse núcleo, profissionais que estavam 

trabalhando nas pesquisas da Bahia e Recife, além da torre que podia perfurar até 

3.000 metros de profundidade, sendo uma das mais eficientes utilizadas pela empresa. 

                                                           
1495 Teremos petróleo em dezembro? O Mossoroense. 20/11/1955, P.1. 
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Era noticiado com grande entusiasmo e com ares de esperança nos jornais no fim do 

ano de 1955, que ainda em dezembro daquele mesmo ano, as pessoas iriam ver o que 

eles classificaram de “espetáculo de recuperação nacional”1496, referindo-se à extração 

de petróleo naquela região.  

A decepção mossoroense e as críticas contra a Petrobrás. 

A grande expectativa que se foi criada, de certa forma não resultou no que todos 

estavam esperando. Passados dois anos depois do envio de equipes da Petrobrás até 

o núcleo de Gangorra, as publicações do jornal “O Mossoroense” passa a noticiar sobre 

o petróleo mossoroense com um sentimento de decepção e revolta, no qual foi 

publicado críticas à Petrobrás, por fazer toda a pesquisa nas áreas que possuem 

possibilidades de produção, geram resultados expressivos, que confirmam a existência 

do petróleo naquele subsolo, mas, portanto, desistem dessa determinada área por não 

conseguir ver o óleo jorrar logo em sua primeira perfuração, partindo para outros lugares 

de mesmas expectativas1497. O jornalista Rafael Negreiro1498, informa através do jornal 

datado em janeiro de 1957 que após uma única tentativa da Petrobrás no poço GI-RN, 

toda a equipe de pesquisa foi encaminhada para a cidade de Macau, onde aconteceu 

a mesma situação de Grossos, fizeram as pesquisas, criaram expectativas, porém, pelo 

fato do petróleo não jorrar de imediato, sua equipe foi transferida, dessa vez para bem 

mais distante, no Estado do Maranhão, onde o mesmo aponta que isso aconteceu 

possivelmente por influências de deputados maranhenses, pois, aquela mesma equipe 

                                                           
1496 Teremos petróleo em dezembro? O Mossoroense. 20/11/1955, P.1. 
1497 Críticas inclusive já citadas, onde irão abordar sobre os funcionários americanos e suas interrupções 
no sucesso nacional através de seus diagnósticos precipitados.  
1498 Colunista do Jornal O Mossoroense. 
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ainda planejava perfurar áreas próximas a Areia Branca, mas sem esclarecer por qual 

motivo, decide sair do Estado.  

Após anos de pesquisas e criação de uma grande expectativa entre os potiguares, 

principalmente os mossoroenses, a Petrobrás de uma certa maneira desiste do Estado 

e vai em busca de petróleo em outras localidades, isso fez com que surgissem várias 

críticas à diretoria da empresa, que gastavam recursos públicos durante suas pesquisas, 

mas não possuíam devida paciência ou capacidade de fazer novas tentativas e assim 

alcançar o objetivo de extrair o petróleo, que estava ligado diretamente com uma 

oportunidade de independência econômica nacional, fazendo com que a Petrobrás 

receba dessa parte da sociedade mossoroense, o título de um dos maiores fracassos 

nacionais. 

 Em análise ao jornal O Mossoroense da época, podemos constatar argumentos 

carregados de um sentimento raivoso para com a estatal, aceitando incluse aquilo que 

Monteiro Lobato denunciava e se dizia contra, a entrega de nossos poços para os 

Estados Unidos. Uma parte dos jornalistas acreditavam que a culpa de todo esse 

fracasso nas perfurações está relacionada diretamente com esse sentimento de 

nacionalismo, onde a empresa não possui a capacidade de fazer o serviço por completo, 

furando de poço em poço sem encontrar o petróleo, não autorizando a ação dos 

estrangeiros, em especial os americanos, nessas operações.  

O interesse é que na propaganda nacionalista, fala-se com um ardor 

e entusiasmo juvenis no trabalhador brasileiro, na técnica do nosso 

mulato, na “bravura cívica” dos homens que ajudam a cavar e a 

perfurar, no esforço constante dos técnicos, uma coisa linda de cortar 
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o coração. Ora, uma propaganda baseada em tais fatores emocionais 

prova apenas que a Petrobrás não tem feito e que apenas deseja 

explorar o pieguismo pátrio, para continuar a não fazer nada, pelos 

anos afora. 

Enquanto isso, no estrangeiro, o que ocorre? A França, país que 

acreditamos muito mais politizado que o Brasil, entrega suas jazidas 

ao americano que lá vai explorar à vontade.1499 

Os jornalistas, ao passo que criticam a Petrobrás, glorificam os americanos, como 

se os mesmos, só quisessem ajudar o Brasil a conseguir seu desenvolvimento próprio, 

um pensamento totalmente adverso daquilo buscado na década de 1930. Argumentam 

em sua defesa, lembrando o quanto que esses estrangeiros já haviam emprestado 

recursos, financeiros ou não para nosso país, chegando a classifica-los como “um 

aliado leal e sincero”.1500 Criou-se, portanto, um sentimento de revolta nessa sociedade 

mossoroense contra a Petrobrás, fazendo-se esquecer que o maior interesse do 

governo era extrair petróleo e conseguir sua independência financeira. Para eles, o que 

mais importava era ver sua cidade se tornar uma região importante, produzindo petróleo, 

ver toda a expectativa criada gerar resultados satisfatórios, não importando mais, quem 

ficaria com a maior parte desses lucros. O que o colunista Rafael Negreiros acreditava 

e publicava nas folhas do jornal “O Mossoroense” era que o nacionalismo era um 

resultado prejudicial para o desenvolvimento do país.  

                                                           
1499 O Fracasso da Petrobrás. O Mossoroense. 10/01/1957, P.3. 
1500 Ainda a Petrobrás. O Mossoroense. 26/01/1957, P.3. 
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Em resposta a essas críticas, o engenheiro responsável pelas perfurações feitas 

no poço GI-RN, o Dr. Luís Massaia deu entrevista ao jornal “O Mossoroense” enquanto 

estava a visitar a cidade de Mossoró durante suas férias. Nela, o mesmo afirma que 

sabia da existência de petróleo em Gangorra, no município de Grossos, porém, as 

atividades naquela região foram interrompidas pela expectativa de quantidade que o 

poço poderia dar como resultado. Portanto, mesmo o poço estando jorrando petróleo, 

para ele, isso não tinha importância alguma, pois o mesmo não poderia ser aproveitado 

comercialmente, pois sua quantidade seria irrisória, tornando assim a exploração 

daquele poço, em uma ação anti-econômica, devida a situação financeira do país. 

Questionado se nas áreas próximas onde ocorreu a antiga perfuração, poderiam ou não 

jorrar petróleo em grande quantidade, o mesmo afirmou que as chances eram mínimas, 

devido a decepção do poço GI-RN, onde haviam perfurado 1.000 metros de 

profundidade, atingindo a camada cristalina sem ter encontrado uma quantidade 

satisfatória, apensar daquele ser o lugar mais favorável para a existência do xisto 

betuminoso, afirmando que ele próprio não acreditaria que a Petrobrás retornasse 

aquela região, devido seus frustrantes resultados.  

 Os assuntos voltados ao petróleo mossoroense, passaram então no ano de 1957 

a ser considerados coisas do passado, ninguém tocava mais no assunto pelas ruas da 

cidade. Os planos feitos por determinadas classes sociais da cidade, perderam forças 

devidas as decepções das perfurações daquela região. No início das pesquisas e 

sondagens, muitos comentavam que Mossoró se tornaria uma grande cidade, ao ponto 

de se tornar a capital do Estado. Alguns iriam mais além e imaginavam Mossoró como 

a maior cidade do Nordeste, devida a grande expectativa. A cidade passaria a ser 
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respeitada por todos, pois iria produzir aquilo que era esperado ser o produto da 

recuperação econômica nacional em grande quantidade. O petróleo de Mossoró, 

segundo o jornal “O Mossoroense” saia do campo da realidade e entrava para o campo 

da história daquela cidade. 

Considerações Finais 

Desde a metade do século XIX, mais precisamente no ano de 1854, o município 

de Mossoró é visto como cidade com grandes possibilidades de produção de petróleo 

em expressiva quantidade. O Padre Florêncio Gomes de Oliveira, através de seus 

conhecimentos geográficos, acreditava no potencial daquele solo que podia ser 

comparado com o mesmo do Texas, nos Estados Unidos onde era extraído muito 

petróleo, essas pesquisas o fizeram ser conhecido como o pioneiro nesses estudos na 

região de Mossoró. Após um longo intervalo de tempo, novas pesquisas iriam aparecer 

em relação a essas possibilidades. Apenas no ano de 1922 que surgem novos trabalhos 

abordando esse tema, levantando o questionamento se toda aquela expectativa poderia 

gerar resultados lucrativos para o país. Devido à grande evolução industrial que 

acontecia em todo o planeta, o Brasil precisava seguir essas evoluções, e para isso, 

precisou do apoio de países estrangeiros, em especial os Estados Unidos, fazendo com 

que sua dívida externa chegasse a altos valores. Era depositado, portanto no petróleo, 

a esperança de recuperação econômica nacional, gerando consequentemente uma 

independência econômica.  

  Em decorrência desses estudos, o Conselho Nacional do Petróleo, antes mesmo 

da fundação da Petrobrás, enviou equipes até a região de Mossoró com o objetivo de 
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fazer pesquisas e pôde constatar que realmente aquela área possuía grandes 

probabilidades de produzir petróleo em grande quantidade. O Petróleo foi encontrado 

no ano de 1954 na zona rural de Grossos, área chamada de Gangorra, onde foi 

instalado o poço pioneiro do Estado, chamado de GI-RN. Faltava, porém, a Petrobrás, 

que naquele momento já havia sido fundada (1953), estrutura necessária para poder 

chegar até a profundida onde existia a maior quantidade do óleo.  

Devido à pouca quantidade de petróleo encontrado, nasce a decepção da 

empresa em relação aquela região, fazendo com que sua equipe seja enviada para 

outras áreas de perfuração, frustrando assim a população que esperava grande avanço 

da cidade, se a produção de petróleo que a muitos anos era esperada na cidade se 

concretizasse, mas que em decorrência da pouca estrutura da empresa exploradora, 

não foi encontrado. 

A Petrobrás então abandona essas áreas e passa a fazer pesquisas em outros 

lugares, voltando a Mossoró anos depois, em consequência da insistência que Vingt-

Un Rosado pregava ao afirmar que sua cidade era rica em petróleo. Novos trabalhos 

foram produzidos, novos estudiosos voltaram suas atenções para a região, e devido a 

ação desse que é conhecido também como “um incansável trabalhador sobre as coisas 

importantes do petróleo em Mossoró”1501, todo o trabalho será recompensado somente 

em 1979, quando enfim, o petróleo comercial da cidade será descoberto. Cumprindo 

as profecias do escritor, professor, geólogo Vingt-Un Rosado que apesar das 

decepções durante as escavações feitas pela Petrobrás ao longo dos anos, nunca 

                                                           
1501 RODRIGUES. 1990. Pag 01. 
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desistiu de suas convicções, e continuava insistindo que Mossoró iria produzir petróleo 

em grande quantidade, e aconteceu, passando a cidade inclusive a ser na primeira 

década do século XXI a maior produtora de petróleo em sondas terrestre desse país. 

Mas Esses assuntos ficam para os próximos trabalhos. 
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IMIGRAÇÃO DE TRABALHADORES ESTRANGEIROS NO NORDESTE: O 
DEBATE DA CLASSE DOMINANTE 
 

Rosane Siqueira Teixeira1502 

UNESP/FAPESP 

rosane.steixeira@gmail.com 

Introdução 

Este artigo tem por interesse identificar os debates sobre imigração travados no âmbito 

das classes dominantes dos estados nordestinos, para verificar se houve interesse na 

importação de trabalhadores estrangeiros, focalizando o período entre o final do século XIX e 

início do XX. A metodologia utilizada foi a da abordagem micro-histórica.  

No Nordeste, o tema da imigração de trabalhadores estrangeiros, do final do século XIX 

e início do XX, ainda não recebeu a devida atenção da historiografia. Talvez porque seja ponto 

pacífico, entre os estudiosos, afirmar que havia mais disponibilidade de braços do que uma falta 

absoluta deles e, desse modo, a lavoura nordestina podia prescindir do trabalho imigrante. Melo 

(1984), por exemplo, que é contundente em afirmar que “a imigração europeia cumpriu uma 

função específica e insubstituível na ruptura do equilíbrio regional no Brasil” (p. 60), assinala 

que havia “desinteresse da grande lavoura nortista1503 pela imigração europeia” (p. 67), porque 

“dispunha de mão de obra suficiente para atravessar, sem rupturas traumáticas, a transição do 

                                                           
1502 Pós-doutoranda em Ciências Sociais - Departamento de Antropologia, Política e Filosofia - 
Faculdade de Ciências e Letras - UNESP - Universidade Estadual Paulista. A pesquisa que resultou 
neste trabalho contou com o financiamento da FAPESP. Agradeço o apoio da professora Dra. Maria 
Teresa Miceli Kerbauy. 
1503 Cabe assinalar que os estados hoje nordestinos eram chamados de “do Norte” durante o Império e 
a Primeira República. Admitia-se que o país poderia ser dividido em duas porções: o Norte e o Sul. A 
partir do ano de 1941, com a divisão oficial do país em grandes regiões, realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), é que o Nordeste passa a existir (Andrade, 1988). Para evitar 
embaraço, considero a divisão atual. 
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trabalho escravo para o livre” (p. 66). Por sua vez, Fragoso (1990) ressalta que “as taxas de 

crescimento da demografia nordestina nos apontam para a presença de uma mão de obra 

possível para substituir a escrava” (p. 169). Ou seja, segundo o autor, em termos demográficos, 

a mão de obra escrava poderia ser substituída pela livre, contando-se com os recursos 

populacionais, sem recorrer à imigração. Para Fragoso (1990), ainda que existam dados sobre 

evasão dos ex-escravos das zonas canavieiras, há outros que indicam a existência de uma 

emigração em massa, “isso significa que a abolição não representou uma perda substancial de 

mão de obra pelos antigos senhores” (p. 170). De modo que, “o avanço do trabalho livre se dá 

em condições em que: (...) não se verifica um fluxo imigratório, (...) no Nordeste não há uma 

política consistente de importação de trabalhadores estrangeiros” (p. 169). Do mesmo modo, 

Andrade (2011) afirma que no Nordeste “havia aquela formidável reserva de mão de obra 

representada pelos moradores que, devido às suas condições de vida, à sua ignorância e às 

condições de trabalho então existentes” (p. 112) foram absorvidas sem dificuldades pela 

agroindústria do açúcar na hora em que os escravos escassearam.  

No entanto, quando se generaliza a questão da disponibilidade de braços, tem-se a 

impressão de que em todos os estados do Nordeste a “reserva de mão de obra” podia suprir 

as necessidades das lavouras. Trata-se, certamente, de um equívoco. De acordo com os 

trabalhos do Congresso Agrícola de Recife, realizado em 1878, por exemplo, com exceção dos 

agricultores mais abastados de Pernambuco, a falta de braços era sentida pelos agricultores 

dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Evidentemente, deve-se 

levar em consideração a conjuntura de 1878, marcada pelas grandes secas de 1877-1878, 

que abalou financeiramente muitos agricultores, mas o deslocamento de milhares de sertanejos 

para as Zonas da Mata só aparentemente representava uma “reserva de mão de obra”. 

Segundo Eisenberg (1989, p. 170), “a mera presença dos flagelados não era o bastante para 
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a lavoura aproveitá-los; era preciso transformá-los em braços disponíveis para o trabalho nos 

engenhos”. Sob esta perspectiva é razoável pensar que a disponibilidade de braços era relativa. 

Sobre o que concerne à imigração, não é inteiramente verdadeiro que havia 

“desinteresse da grande lavoura nortista pela imigração europeia” (Melo, 1984, p. 67). Além da 

Bahia1504, Pernambuco foi um dos estados nordestinos que mais despertou o interesse pela 

imigração europeia. Embora malsucedidas, diversas tentativas de introduzir imigrantes nas 

lavouras foram realizadas. Eisenberg (1989) atribui a três fatores a inabilidade de Pernambuco 

de atrair grande número de imigrantes e fixa-los na agricultura: clima, escassez de terras e 

prosperidade relativa, sendo este último o que mais contribuiu para tantos insucessos. Outras 

tentativas foram observadas nos estados da Paraíba (Teixeira, 2016a; 2016b), Sergipe (Ennes, 

2011), Alagoas (Eisenbeg, 1989). No Ceará, o deputado José Pompeu de A. Cavalcante fez 

uma campanha acirrada solicitando a imigração em seu estado, mas não se tem notícias se 

teve resultados efetivos. No Piauí também não há informações se houve ou não interesse pela 

introdução de trabalhadores imigrantes. Já no Rio Grande do Norte, em pesquisas recentes, 

constatei que, embora o governo tenha recebido uma verba da Agência Central de Imigração 

para introdução de imigrantes na lavoura, efetivamente nenhum projeto imigrantista foi cogitado. 

Na verdade, além da situação financeira precária do estado, foi razoável pensar que o controle 

absoluto da terra da terra foi o responsável pela ausência de projetos para introdução de 

trabalhadores estrangeiros. Além disso, pelas publicações de jornais foi possível entender que 

havia uma rejeição generalizada à imigração, provavelmente fruto da influência da classe 

dominante que se colocava contrária a ela (Teixeira, 2015).  

De modo geral, a inexistência de uma política de imigração para a região Nordeste 

(Melo, 1984; Fragoso, 1990; Eisenberg, 1989), a prosperidade relativa (Eisenberg, 1989) e, 

                                                           
1504 Embora a Bahia esteja localizada na região Nordeste, ela não será incluída neste trabalho por 
questão de espaço para as discussões. 
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supostamente, a falta de preparo dos agricultores nordestinos para as transformações do 

trabalho contribuíram sobremaneira para as tentativas frustradas e ou não concretizadas dos 

agricultores.  

As classes dominantes nordestinas tinham expectativas na introdução de trabalhadores 

estrangeiros por meio da imigração espontânea, entendida como aquela que viria sem subsídios 

do governo.  

Assim sendo, este artigo está dividido em duas partes essenciais. A primeira parte 

aborda os discursos sobre a mão de obra na região nordestina a partir do debate travado no 

Congresso Agrícola do Recife, realizado no ano de 1878, momento de grande preocupação 

devido à transição da escravidão para o trabalho livre. E a segunda parte focaliza a questão 

da imigração e aponta os posicionamentos das classes dominantes em relação à imigração de 

trabalhadores estrangeiros. 

O debate sobre a mão de obra na região nordestina 

 Um dos debates mais expressivos sobre a mão de obra na transição da escravidão 

para o trabalho livre no Nordeste foi realizado no Congresso Agrícola do Recife, em 1878, 

organizado pela Sociedade Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco.1505 Segundo Eisenberg 

(1989), ao todo participaram 288 pessoas, sendo 25 da Paraíba, uma de cada província de 

Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte1506 e a maioria de Pernambuco1507, para discutir sete 

questões, entre elas, duas de interesse deste trabalho: 1) É muito sensível a falta de braços 

para manter, ou melhorar, ou desenvolver os atuais estabelecimentos da grande lavoura?; 2) 

Qual o modo mais eficaz e conveniente de suprir esta falta?  

                                                           
1505 Vale dizer que os trabalhos do Congresso Agrícola de Recife são fontes preciosas de informações. 
1506 Os representantes do Piauí foram excluídos dos convites feitos pelos organizadores do evento por 
concentrar em sua província maior número de pecuaristas e não de agricultores. Não há informações 
sobre ausência dos representantes do Ceará. 
1507 Eisenberg (1989, p. 169), identificou “61% como senhores de engenho da zona da mata sul, (...), 
onde se localizavam os maiores engenhos da província, e 17% como agricultores da zona da mata norte” 
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 Os resultados das questões propostas foram baseados nos participantes que tinham 

mais representatividades no Congresso, ou seja, a maioria dos senhores de engenho da 

província de Pernambuco que possuíam os maiores engenhos da região e que podiam afirmar 

sem receio que “quem tem dinheiro têm braços”1508 (Parecer da comissão, 1978, p. 331). O 

Comendador Antonio Valentim da Silva Barroca, por exemplo, descarta que há falta de braços, 

pelo menos naquele momento. Ele argumenta que “se antes da seca haviam braços suficientes, 

depois desta calamidade [os retirantes] superabundam nas comarcas próximas do litoral” 

(Barroca, 1978, p. 174). Na verdade, segundo Barroca, somente uma pequena parte dos 

retirantes encontrava trabalho, a maioria ficava à mercê da esmola do povo. À vista disso, “os 

proprietários abastados não carecem de seus serviços, e os menos favorecidos não podem 

pagar-lhes salários” (p. 174). Do mesmo modo, Joaquim Theodoro Cysneiros de Alburquerque 

foi categórico em afirmar que não havia falta de braços como tem sido apregoada por certos 

participantes. Segundo ele, tem-se o necessário para manter a lavoura. Em seu discurso lança 

uma questão: “E, se tal carência existe, como explicar um sem número de braços desocupados 

que, cruzando constantemente as estradas, procuram trabalho na lavoura, sem encontrá-lo?” 

(Albuquerque, 1978, p. 382). 

 A esse respeito, o engenheiro francês Henrique Augusto Milet, senhor de engenho na 

zona da mata sul, tem outra visão sobre o assunto e que vale a pena conferir. 

 Sei que não temos agora falta de braços, pois milhares de retirantes 
entulham as povoações do litoral e não há trabalho para todos; concedo 
também, que antes da seca não houvesse falta absoluta de braços, porque 
sempre tivemos muita gente vadia, mesmo cá na privilegiada zona dos matos, 
onde os trabalhos agrícolas duram todo o ano, e com maioria de razão na 
caatinga e no sertão, onde só estão à disposição do agricultor a tempo e a 
hora.  
 Fui senhor, ou para melhor dizer, escravo de engenho por espaço de 
doze anos e muitos prejuízos sofri por não poder adquirir trabalhadores quando 

                                                           
1508 Provavelmente referindo-se à aquisição de escravos. 
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deles precisava, quer para roçar, quer para plantar e limpar. O mato comeu-
me muita cana; muitas vezes também fiz mal açúcar, por ter que moer canas 
cortadas a dias e que tinham ficado no campo expostas ao sol e chuva por falta 
de cambiteiros. (sinais de adesão de vários membros do Congresso) Os braços 
existem, sim, mas não estão à disposição do lavrador e para ele é como se não 
existissem! (Milet, 1978, p. 146). 
  

 Como se pode constatar houve discursos dissonantes entre os mais abastados. 

Nesse sentido, as reivindicações foram as mais diversas. Para ficar nas mais relevantes, 

destaco a do Major A. P. da Câmara Lima, que argumentava que as distâncias entre 

as grandes propriedades e o centro da província, e outras zonas, dificultavam o 

transporte das mercadorias e a aquisição de braços. Segundo Lima (1978, p. 212), 

“façam-se as estradas, que entre nós encontraremos os braços para o trabalho”. Por 

sua vez, João Fernandes Lopes, seguindo a mesma linha de pensamento, era da 

opinião que o Brasil estava despovoado por causa da grande seca e que havia falta de 

braços. A solução era a construção de estradas de ferro, porque, segundo ele, “a 

facilidade do transporte animará a indústria e desenvolverá o gosto pelo trabalho” 

(Lopes, 1978, p. 138). Já Joaquim Álvares dos Santos e Souza defendia que, para o 

aproveitamento de centenas de milhares de braços que vagueiam pelas ruas da cidade, 

deveria ter a “criação de leis repressivas à vagabundagem, à ociosidade; que seja 

imposto um regime policial severo, à que deverão estar sujeitos todos os indivíduos 

sem arte, sem ofício” (Souza, 1978, p. 291). Somente assim, afirmava ele, é que não 

faltariam braços para lavoura. 

 E os representantes dos estados menos relevantes, compartilhavam das 

mesmas necessidades e opiniões? Para maior compreensão da exposição, daqui para 

frente darei “voz” aos seus discursos. Começo pelo Rio Grande do Norte. 
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 O agricultor do Rio Grande do Norte, Dr. Olintho José Meira, afirmava que havia 

carência de braços. Embora mais sensível em alguns lugares do que em outros, a falta de 

braços já se manifestava em toda parte de modo absoluto, porque não havia aproveitamento 

daqueles que existiam. No entanto, se esses braços fossem aproveitados, poderiam não 

resolver, mas atenuar a falta. Em sua opinião, não se deveria esperar que os filhos de escravos 

fossem eficazes no trabalho da grande propriedade, porque logo se tornariam livres e iriam à 

procura de outras experiências. Dos retirantes das secas também não tinha muito o que esperar, 

pois a maioria não era elemento digno de nota e a lavoura não os conservaria, talvez aqueles 

impossibilitados de regressar às províncias mais longínquas; estes poderiam conservar-se nas 

novas posições. Meira defendia que, para suprir a falta, o Brasil deveria buscar braços em 

outros países. Para ele, não importava a procedência, o que interessava é que os imigrantes 

fossem vigorosos e afeitos ao trabalho (Meira, 1978, p. 202-204). 

 Além do discurso de Meira, que ocorreu num momento em que o trabalho escravo 

tornava-se escasso, devido à sua exportação para o Sul, é relevante destacar o grave problema 

da falta de braços no Rio Grande do Norte também no início do século XX. A mensagem do 

governador Alberto Maranhão, por exemplo, nos dá uma visão consolidada dessa situação: 

Os pequenos agricultores abandonam os lares tangidos pela seca; os 
trabalhadores a salário por igual escasseiam; e, em consequência, os senhores 
de engenho, que sofriam dificuldade por falta de braços, tendo podido suportar, 
sem abalo sensível, os efeitos da áurea lei redentora dos cativos, queixam-se, 
principalmente no Ceará-Mirim, de que o plantio e colheita das safras se têm 
tornado grandemente embaraçados, sendo para recear que este ano essas 
circunstâncias determinem o desaproveitamento de uma parte considerável das 
plantações (Maranhão, 1900, p. 19, Apud Teixeira, 2015, p. 17). 

 Já em 1907, o jornal “Diário do Natal” publicava: 

As secas repetidas que vem assolando este Estado de uns anos para cá 
têm ocasionado a emigração das populações rurais para o extremo norte da 
República, despovoando-se assim o Estado, o que, certamente lhe trará a ruína 
completa. 
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A nossa falta de braços já era muito sensível, isto é, os que haviam aptos 
para o serviço não chegavam em tempos normais para atender a todos os 
trabalhos da lavoura.  

Se antes, pois, de se estabelecer essa corrente emigratória para 
Amazônia, os nossos braços não chegavam para atender a todas as 
necessidades da lavoura e indústrias, muito menos agora desfalcado em mais 
de 30%, e todos os dias argumentando essa porcentagem em consequência da 
emigração que não cessa (A Redação, 4 de dezembro de 1907). 

 
Desse modo, como demonstrado, no Rio Grande do Norte a falta de braços não era um 

problema somente do final do século XIX, mas um problema que se arrastava para o século 

XX.  

Outro estado que estava entre os menos relevantes era o da Paraíba, com 25 

representantes. Embora não conste discurso de seus agricultores, foi anexada aos trabalhos 

do Congresso Agrícola a Ata da reunião, realizada na Paraíba um mês antes do evento, para 

deliberar o convite de participação dos lavradores da região. Nesta Ata, ficou assentado que 

uma das causas que concorriam para o abatimento da lavoura na província era a falta de 

braços. Os agricultores também recomendaram a decretação de Leis que regulassem o trabalho 

livre para melhor aproveitamento dos braços ociosos (Província da Parahiba, 1978, p. 37-40). 

Por sua vez, o agricultor de Sergipe, Arthur Barreto, fez um discurso pleiteando que seu 

estado fosse inscrito entre aqueles que deveriam ser beneficiados pelo governo devido à 

situação desanimadora que se encontrava a agricultura em sua província. Barreto ressalta que:  

  O governo com uma das mãos arranca os braços à agricultura, com a 
outra aponta para a cheia de homens sim, mas de homens sem educação 
agrícola, que preferem, quando muito, cingir o correame do soldado, ainda que 
para dormir no regaço da paz, a guiar o arado no cultivo da terra (Barreto, 
1978, p. 358). 
 

 Por fim, o discurso do Dr. Manoel Balthazar Pereira Diegues Junior, do estado de 

Alagoas, que acirrou o debate com a questão do nacional ocioso, questão já percebida por 
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outros representantes, argumentando que era um dos fatores que mais afetavam as atividades 

dos agricultores do Nordeste: “grande número de pessoas (...) vive nos arredores dos povoados 

entregues à indolência, vivendo adamicamente (sic)1509 das frutas, caças e pesca, quando não 

de pedir ao proletário generoso” (Diegues Junior, 1978, p. 249). O trabalho, explicita Diegues 

Junior, faz-se na província de modo desanimador; o número de escravos reduz a cada dia e 

“de braços cruzados espera-se o desenlace do enredo” (p. 259).  

 Ao encerramento dos trabalhos do Congresso Agrícola, foram apresentadas as 

respostas aos quesitos e de conformidade com as votações as duas questões que selecionamos 

tiveram as seguintes conclusões:  

1) em relação aos braços para lavoura, concluiu-se que para mantê-los não havia falta; eles 

existiam e até em abundância, mas devido a desigual distribuição da população e a distância 

entre os povoados e as propriedades agrícolas, “a falta de braços é permanente em certos 

lugares e épocas do ano” (Trabalhos do Congresso Agrícola do Recife, 1978, p. 410). O que 

demonstra que a suficiência de braços era relativa. Como visto, nos estados mais carentes a 

falta de braços era sentida;  

2) quanto à segunda questão, que se referia ao modo mais eficaz e conveniente de suprir a 

falta de braços, a conclusão foi a seguinte: 

Facilitar o bom aproveitamento dos braços nacionais e esperar a 
espontânea imigração estrangeira; fazer leis que regulem as relações entre 
proprietários e lavradores e entre locatários e locadores, ou antes um código 
agrícola; tornar oficial o procedimento pelo crime de furto e prover à execução 
dos [parágrafos] 1° e 2° do art. 12 do código do processo (Trabalhos do 
Congresso Agrícola do Recife, 1978, p. 410). 

 
Aproveitar os braços nacionais e esperar a imigração espontânea são respostas 

coerentes com as discussões dos deputados dos estados do Nordeste no Parlamento brasileiro. 

                                                           
1509 Certamente, ele quis dizer primitivamente. 
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Eles defendiam que “a falta de braços [poderia] ser suprida pela instrução” (Lazzari, 1980, p. 

65) e a imigração deveria ser somente espontânea; eram terminantemente contrários à 

imigração subvencionada, talvez porque não pudessem se beneficiar, e condenavam a 

colonização oficial (Lazzari, 1980). Nesta perspectiva, questiono: em qual momento os estados 

nordestinos tiveram condições ideais para atrair a imigração espontânea? Eis uma questão que 

reclama do pesquisador uma investigação. 

Imigração de trabalhadores estrangeiros para o Nordeste 

 Na edição de dezembro de 1886, o jornal “A Immigração” abria uma nova seção 

denominada “Immigração ao Norte do Brasil” com uma polêmica carta do deputado do Ceará 

José Pompeu de Albuquerque Cavalcante, dirigida ao vice-presidente da Sociedade Central de 

Imigração, Senador Alfredo de Escragnolle Taunay, invocando a sua atenção para promover 

por todos os meios à imigração europeia para o Nordeste do Brasil. Cavalcante protestava pelo 

fato da imigração europeia ter se dirigido exclusivamente para a região Sul do país devido aos 

esforços, auxílios e interferências do governo Imperial. Toda a propaganda que se fazia na 

Europa era voltada para esta região, enquanto o Nordeste era posto à margem “como se fosse 

uma região à parte, condenada pela natureza, inacessível por sua posição, incapaz de oferecer 

condições de vida a emigrantes daquela procedência, e consequentemente incapaz de auferir 

as vantagens que ao Sul tem advindo” (A Diretoria, ed. 27, dezembro de 1886, p. 1) da grande 

corrente imigratória.   

 Cavalcante (1886) assinalava que era necessário aniquilar o preconceito de que ao 

Nordeste era vedada as condições de ser encaminhada a corrente imigratória, porque o clima 

era tão bom quanto o da Europa. Nas serras, dizia Cavalcante, conforme constatou o 

engenheiro André Rebouças, “o clima é temperado, verdadeiramente delicioso, próprio a cultura 

do trigo e de todas as plantas úteis do Sul da Europa” (A Diretoria, ed. 27, dezembro de 1886, 

p. 1). Ao referir-se ao Ceará, o deputado sublinhava: 
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Eu poderia responder ao nobre ministro que a terra no Ceará muito pouco tem 
valor e bastaria ao governo boa vontade e ânimo de aplicar a colonização no 
[Nordeste] alguma migalha desses tantos mil contos que vão ser gastos no Sul, 
para que ao Ceará também tocasse o seu quinhão e pudesse ter alguma 
esperança no futuro reservado às províncias do Sul em razão da imigração 
europeia (A Diretoria, ed. 27, dezembro de 1886, p. 2). 
 

 A carta de Cavalcante foi reproduzida em vários jornais locais e da corte, causando 

polêmica e gerando opiniões diversas. O vice-presidente da Sociedade Central de Imigração, 

Senador Taunay, achou conveniente e necessária dirigir a corrente imigratória também para o 

Nordeste. Embora houvesse a questão do clima, ele admitia que existiam “em várias localidades 

excelentes terrenos para todas as culturas, os quais podem ser hoje adquiridos a baixo preço, 

com clima propício e uma civilização já adiantada” (A Diretoria, ed. 29, fevereiro de 1887, p. 

1). 1510 Apesar dos insucessos, esforços foram feitos, mas se tratava de uma região ainda 

embrionária no serviço de localização de imigrantes e passaria por uma fase mais ou menos 

duradoura para o serviço de adaptação dos mesmos, conforme publicação da “Gazetilha do 

Commercio” (Apud A Diretoria, ed. 72, outubro de 1890, p. 4). No entanto, outros pontos devem 

ser considerados, claro, além da ausência de uma política de imigração voltada para o Nordeste, 

como bem observaram Melo (1984), Fragoso (1990) e Eisenberg (1989) e da prosperidade 

relativa, conforme assinalou Eisenberg (1989). 

Vale notar que na interpretação de Melo (1984), ele atribui à ação do governo Central 

as disparidades regionais, resultantes da fixação desigual dos contingentes de imigrantes 

europeus. Até certo ponto concordo com Melo. A questão que coloco é a seguinte: estariam 

os agricultores nordestinos preparados para as transformações do trabalho como estiveram os 

fazendeiros de café do Sudeste? Suponho que não. Em primeiro lugar, enquanto os agricultores 

                                                           
1510 Por “civilização já adiantada”, talvez Taunay estivesse se referindo às províncias da Bahia e de 
Pernambuco, onde houveram maiores tentativas de introdução de imigrantes, muitas delas constantes 
nos artigos do jornal “A immigração”. 
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do Nordeste haviam construído suas fazendas estritamente com base no trabalho escravo, os 

fazendeiros de café as construíram no “bojo da crise dessa modalidade de exploração de força 

de trabalho” (Martins, 2010, p. 58). Em segundo, no “Nordeste canavieiro o agricultor livre e 

pobre permaneceu no interior da fazenda como agregado” (Martins, 2010, p. 122), recebendo 

uma renda por trabalho de dias de foro no canavial. Nas fazendas de café o foro também foi 

cobrado em trabalho, porém sem agregação ao latifúndio. E em terceiro lugar, “enquanto no 

Nordeste o lavrador livre e pobre foi incorporado no próprio processo de produção da cana e, 

portanto, no processo de reprodução da economia canavieira” (Martins, 2010, p. 122), no 

Sudeste não houve a incorporação do lavrador pobre na produção do café, sua incorporação 

foi dada exteriormente na formação do café. 

Martins (2010) demonstra que nas fazendas paulistas, além da transformação do 

trabalho, ocorreu também a substituição do trabalhador, ou seja, a troca de um trabalhador por 

outro.   

A novas relações de produção, baseadas no trabalho livre, dependiam 
de novos mecanismos de coerção, de modo que a exploração da força de 
trabalho fosse considerada legítima, não mais apenas pelo fazendeiro, mas 
também pelo trabalhador que a ela se submetia. Nessas relações não havia 
lugar para o trabalhador que considerasse a liberdade como negação do 
trabalho1511, mas apenas para o trabalhador que considerasse o trabalho como 
uma virtude da liberdade. 

Uma sociedade cujas relações fundamentais foram sempre relações 
entre senhor e escravo não tinha condições de promover o aparecimento desse 
tipo de trabalhador. Seria necessário busca-lo em outro lugar, onde a condição 
de homem livre tivesse outro sentido. É nessas condições que tem lugar a 
vinculação entre a transformação das relações de trabalho na cafeicultura e a 
imigração de trabalhadores estrangeiros que ocorreu sobretudo entre 1886 e 
1914 (Martins, 2010, p. 35). 

 

                                                           
1511 Segundo Martins (2010, p. 34), para o escravo o trabalho era a “negação do trabalho”.  
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 A questão, embora respondida aqui de forma bastante resumida, parece-me de 

importância fundamental para entendermos parte das razões que levaram às diversas tentativas 

de introdução de imigrantes no Nordeste resultarem em tantos insucessos. Talvez pesquisas 

futuras possam se ocupar mais detalhadamente desse assunto.  

Certamente não se pode afirmar, como fez Melo (1984, p. 67) em sua influente obra, 

que “havia desinteresse da grande lavoura nortista pela imigração”. Vejamos o que nos mostram 

as pesquisas empíricas, começando pelo estado de Pernambuco. 

O rico embasamento empírico de Eisenberg (1989) fornece indicações fundamentadas 

dos diversos ângulos analisados por ele, tomando como objeto de estudo o estado de 

Pernambuco. Sob o título de “Falta de imigrantes: um aspecto do atraso nordestino”, o autor 

procura determinar quais influências impediram o afluxo de imigrantes para a região 

pernambucana. Eisenberg (1989, p. 62) afirma que “os esforços principais para incentivar a 

imigração estrangeira para Pernambuco realizaram-se depois de 1850”.   O autor demonstra 

que houve interesse dos comerciantes e dos senhores de engenho em promover a imigração 

para Pernambuco. Durante o Império houve diversas tentativas de introdução de imigrantes 

despertadas pela aproximação da abolição da escravidão, mas não foram bem-sucedidas, em 

grande parte por falta de auxílio oficial. Segundo o autor, “essas desventuras repetidas 

produziram uma apatia para com a imigração em Pernambuco até fins da década de 1880” (p. 

65). No entanto, ao aproximar-se a abolição outras tentativas foram realizadas com verbas 

concedidas pelo governo, mas com o advento da República o governo nacional perdeu o 

interesse em estabelecer colônias no Nordeste e os governos estaduais nordestinos não tinham 

possibilidades de fornecer subsídios. 

 Após analisar as diversas tentativas não bem-sucedidas de introduzir imigrantes em 

Pernambuco, Eisenberg (1989) argumenta que neste estado havia inabilidade para atrair grande 

número de imigrantes e fixa-los na agricultura e a isto poderia ser atribuído três fatores de 
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importância desigual: clima, escassez de terras e prosperidade relativa. Comparando os estados 

de São Paulo e Pernambuco, o autor conclui que a prosperidade relativa foi o fator que mais 

contribuiu para que a imigração europeia não se concentrasse a região pernambucana.    

Recentemente, uma pesquisa realizada por Ennes (2011) evidenciou que em Sergipe 

uma iniciativa de implantação de Escola Agrícola foi consolidada a partir da Lei n. 93 de 1894, 

que previa a subvenção do estado à imigração europeia, e foi elaborada em um momento em 

que as elites políticas e econômicas procuravam alternativas de desenvolvimento econômico.  

No mesmo ano, a Lei n. 119 reforçava a ideia de subvenção ao criar uma fonte 

específica de financiamento das atividades de imigração1512. A proposta de implantação da 

Escola Agrícola, porém, só ganhou maior materialidade em 1922, quando a área situada na 

região do Quissamã foi ocupada. Ali foram assentadas vinte e duas famílias de colonos 

alemães, dando origem à colônia Quissamã. A colônia durou poucos meses e foi abandonada. 

No início do ano seguinte, um decreto do governo de Sergipe (Decreto n. 758, de 19 de janeiro 

de 1923) retoma a disposição de subvencionar a imigração para o estado (Ennes, 2011, p. 

327-330). 

Outra pesquisa recente, que foi realizada em meu pós-doutorado, constatou que na 

Paraíba, no ano de 1894, o governador Álvaro Lopes Machado, em mensagem apresentada à 

Assembleia Legislativa, manifestava o interesse pela imigração em seu estado.1513 

Srs. Deputados, devo-lhes falar com toda a franqueza e apontar-vos 
o que julgo conveniente à manutenção, sem perturbações, do nosso mecanismo 
administrativo e também ao desenvolvimento do Estado. 

Conheceis as nossas principais fontes de receita: a criação e 
agricultura, sujeitas às influências climatéricas, às vezes, tão perniciosas no 

                                                           
1512 Vale destacar que a Constituição de 1891 “passa o domínio das terras devolutas para os estados, e 
em 1894 os serviços de imigração e colonização também se tornam esfera de ação estadual” (Oliveira, 
2002, p. 18). 
1513 O contexto sobre a Paraíba apoiou-se em Teixeira (2016a; 2016b). 
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nosso Estado, ocasionando oscilações que podem trazer graves desequilíbrios 
nas suas finanças. 

O meio de tudo providenciar consiste em melhorar a sorte destas 
indústrias, alargando-as, dando-lhes mesmo feição pela instalação de uma 
corrente imigratória (Machado, 1894, p. 3). 

 
 Já no ano seguinte, a Paraíba promulgava a Lei n. 24 de 25 de fevereiro de 1895, que 

orçava a receita e despesa estadual para o exercício deste ano, e incluía em seu Artigo 5° a 

autorização para introdução de imigrantes (A redação, 1895, p. 1). Infelizmente, não há 

informações que ela tenha sido concretizada. Arrisco dizer que o motivo foi financeiro; durante 

a Primeira República os estados do Nordeste atravessaram um período de estagnação 

econômica. 

 Embora não tivesse condições de importar imigrantes, os jornais frequentemente se 

referiam à imigração como um meio de desenvolvimento. Em 1924, o jornal “A União”, ao 

elogiar as relações internacionais entre o Brasil e Itália, assinala: 

Quanto à nossa região setentrional, o nosso habitat, não há como negar 
que a colonização adventícia criaria, em breve espaço de tempo, um novo 
aspecto, uma força de propulsão às nossas reservas produtivas. (...) 

Muito teríamos, destarte, a lucrar se, em futuro próximo, fosse 
concretizado tão erguido empreendimento dentro do vasto e opulento Nordeste, 
inclusive a nossa Paraíba, cujos horizontes se dilatam para os melhores 
destinos e as mais longas conquistas (A Redação, 1924, p. 1). 

 
 Como bem assinala José Américo de Almeida em sua obra “A Paraíba e seus 

problemas” (1980), cuja primeira edição é datada de 1923, “é preciso inverter para as nossas 

plagas a corrente de forasteiros, já não digo para solução do problema do povoamento, mas 

pela influência de outra mentalidade na organização do trabalho” (p. 612). 

Alagoas, por sua vez, desde meados do século XIX, fazia parte da Associação de 

Colonização, cujos estatutos foram aprovados pelo “Decreto n. 1979 de 26 de setembro de 

1857” (Iotti, 2001, p. 203). Dela participavam também os estados de Pernambuco e da Paraíba; 
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sua sede estava localizada na cidade do Recife. Em 7 de outubro deste mesmo ano, segundo 

o Decreto n. 1986, a Associação assinou um contrato com o governo Imperial que a “obrigava 

importar e receber 25.000 colonos” (Iotti, 2001, p. 221) nos referidos estados. A expectativa 

era que a associação recebesse imigrantes portugueses, franceses, alemães, espanhóis e 

italianos; para facilitar a comunicação, seria fixada uma relação dos preços dos alojamentos e 

dos comestíveis em cada língua (Teixeira, 2016a; 2016b). Segundo Eisenberg (1989, p. 63), 

a Associação chegou a levantar um capital de 500 contos, “mas em 1858 desapareceu”. 

Infelizmente, os estudos sobre imigração em Alagoas, entre o final do século XIX e início do 

XX, ficaram relegados a um repertório de histórias esquecidas ou desconhecidas, ainda 

esperando por uma reflexão.  

Até o momento, vimos que os estados de Pernambuco, Sergipe, Paraíba e Alagoas 

tiveram interesse na imigração de trabalhadores estrangeiros. No entanto, o Rio Grande do 

Norte foi um estado contrário à imigração, conforme ficou constatado em minhas pesquisas de 

pós-doutorado. Vejamos.1514 

Em 1886, Joaquim Ferreira Chaves Filho, governador do Rio Grande do Norte, 

comunicava ao Congresso Legislativo que 

na distribuição de crédito da verba da Agência Central de Imigração, concedida 
pelo Congresso Nacional, no vigente exercício, para o serviço de localização de 
imigrantes, foi contemplado o Rio Grande do Norte com a quantia de [cento e 
trinta e nove contos e setecentos mil reis], por conta da qual já foi remetida, e 
se acha na alfândega à disposição deste governo a importância de [sessenta e 
nove contos e oitocentos mil reis] (Filho, 1896, p. 7). 
 

 Ocorre que, durante todo o período que corresponde à Primeira República, essa foi a 

única vez que um representante do governo rio-grandense-do-norte fez referência explícita da 

possibilidade de introduzir trabalhadores estrangeiros em seu estado. A intenção foi louvada, 

                                                           
1514 O contexto sobre o Rio Grande do Norte se apoiou em Teixeira (2015).  
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mas não passou de mero discurso; efetivamente, nenhum projeto imigrantista no estado do Rio 

Grande do Norte foi, sequer, cogitado. O motivo não é de surpreender: não era do interesse 

dos grandes proprietários do rio Grande do Norte dividir suas propriedades em lotes, conforme 

estabelecia o Artigo 23 do “Decreto n. 528 de 28 de junho de 1890” (Iotti, 2001, p. 452), que 

regularizava o serviço de introdução e localização de imigrantes no Brasil. Sintomaticamente, a 

pequena propriedade não era vista como solução para o problema da força de trabalho, como 

ocorria no estado de São Paulo e como poderia ocorrer nos outros estados nordestinos. 

 Nessas circunstâncias, parece, pois, razoável acreditar que o controle absoluto da 

propriedade da terra foi o responsável pela ausência de projetos para introdução de 

trabalhadores estrangeiros.1515 

 Além disso, sob o enfoque das publicações dos jornais rio-grandenses-do-norte, é 

visível a rejeição generalizada à imigração, provavelmente fruto da influência da classe 

dominante que se colocava contrária a ela. Para a classe dominante do Rio Grande do Norte, 

era particularmente mais vantajoso que o governo investisse no problema das secas, e não na 

imigração, concedendo-lhes verbas, conforme evidenciado nos discursos parlamentares.1516 

Conclusão 

 De fato, foi possível arguir que a disponibilidade de braços na região Nordeste era 

relativa. Os braços existiam em abundância para os grandes agricultores de Pernambuco. Já 

para os dos outros estados, havia carência. 

                                                           
1515 Em que pese a situação econômica do Rio Grande do Norte, que constantemente atravessava crises 
financeiras, deve-se levar em conta outras motivações, uma das mais relevantes já expus aqui, sobretudo 
porque a mentalidade da classe dominante rio-grandense-do-norte estava voltada para o favorecimento 
próprio. Ver maiores detalhes em Teixeira (2015). 
1516 Ressalte-se que, no Congresso Agrícola do Recife, o agricultor do Rio Grande do Norte não fazia 
oposição à imigração de trabalhadores estrangeiros. 
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  Ao contrário do que afirma Melo (1984), houve interesse da classe dominante do 

Nordeste na imigração de trabalhadores estrangeiros, com exceção do Rio Grande do Norte, 

com pude demonstrar.      

De modo geral, a inexistência de uma política de imigração para a região Nordeste 

(Melo, 1984; Fragoso, 1990; Eisenberg, 1989), a prosperidade relativa (Eisenberg, 1989) e, 

supostamente, a falta de preparo dos agricultores nordestinos para as transformações do 

trabalho contribuíram sobremaneira para as tentativas frustradas ou não concretizadas dos 

agricultores.  

Por fim, foi interessante averiguar que classes dominantes nordestinas tinham 

expectativas na introdução de trabalhadores estrangeiros por meio da imigração espontânea, 

entendida como aquela que viria sem subsídios do governo.  
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TEMÁTICO XIII 
SIMPÓSIO TEMÁTICO XIII 

 
A Lei 10.639/03 e o Ensino de História: entre a prática e as experiências 

Coordenação: 
Rodrigo Ferreira da Silva - Mestre - PPGH/UFPB  

 
 

Sessão I – 27/07/2016 

 

UMA ANÁLISE SOBRE A LEI 10.639/03: A CULTURA NEGRA NA ESCOLA 
PÚBLICA DO VALE DO AÇU-RN 
 

DA SILVA, Joelton Ramos1517 
DA SILVA, Maria Jaíne Ramos1518 

 

Essa pesquisa pretende demonstra como a Lei 10.639 de janeiro de 2003 está 

sendo aplicada nas escolas estaduais do Vale do Açu e como os professores (as) a 

compreendem, quais as dificuldades enfrentadas para aborda a temática, e se os 

estudantes compreendem que com o estudo sobre a história e cultura afro-brasileira 

valoriza os antepassados e diminuir o preconceito1519 e se a Lei está de fato sendo 

executada como proposto quando foi criada. 

                                                           
1517 Graduando em Lic. em História pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e Bolsista do 
PIBID de História. 
1518 Graduando em Lic. em Geografia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. 
1519 Segundo Sant’ana (2005, p.62): 
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A metodologia que foi utilizada nesse trabalho foi o método qualitativo e ainda 

realizamos algumas entrevistas e questionários com professores1520 (as) e alunos das 

escolas pesquisadas. Esses estudantes eram do 9º ano do Ensino Fundamental II e do 

3º ano do ensino médio. Foram pesquisadas três escolas Estaduais do vale do Açu no 

interior do Rio Grande do Norte, sendo que essas escolas são a Escola Estadual 

Monsenhor Honório, Escola Estadual Professor Luiz Carlos e a Escola Estadual 

Juscelino Kubitschek. Essas escolas ficam localizadas nas respectivas cidades: 

Pendências, Alto do Rodrigues e Assu-RN.  

Para Bogdan e Biklen (1994, p.49), na pesquisa qualitativa “[...] tudo tem 

potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais 

esclarecedora do objeto de estudo”. 

Iremos mostra que a Lei 10.639/03 não é aplicada na sua totalidade e os 

próprios professores (as) confirmam essa ideia, e os docentes ainda vão além 

descrevendo as dificuldades e a possíveis causas da lei não está sendo executada na 

sua mais ampla dimensão. 

A Lei de nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que altera a Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 que estabelece a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, que torna obrigatório a temática História e Cultura Afro-Brasileira na rede de 

                                                           

“Preconceito é uma opinião pré-estabelecida, que é imposta pelo meio, época e educação. Ele regula 
as relações de uma pessoa com a sociedade. Ao regula, ele permeia toda sociedade, tornando-se uma 
espécie de medidor de todas as relações humanas. Ele pode ser definido, também, como uma 
indisposição, um julgamento prévio, negativo, que se faz de pessoas estigmatizadas por estereótipos”. 
(Apud. OLIVEIRA. Sônia.2012. p. 21). 
1520 Os professores que foram entrevistados ficaram conhecido na pesquisa pelo o pseudônimo P1, P2, 
P3, P4. 



 

 
1283 

 

ensino, tem o intuito de promover a valorização, o reconhecimento e ações de afirmação 

de políticas públicas de um povo que tem na sua história lutas por direitos. 

Sabemos que os negros nos livros didáticos1521 aparecem muito resumido, isso 

quando é mencionado, e quando é citado geralmente é no olhar do Europeu, ainda do 

tempo que os negros eram escravos e viviam uma enorme desigualdade, mas 

dificilmente é demostrado como sendo responsável pela construção de nossa 

nacionalidade, e não aparece as lutas dos negros no Brasil e muito menos as 

contribuições sociais, culturais, econômicas e políticas. 

Poderemos observamos nos artigos 26-A, 79-A e 79-B da lei 10.639 de 2003 

que retrata muito bem a valorização e em partes uma forma de reparação com um povo 

que foi também responsável pela sociedade nacional.  

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o capitulo deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 
áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

§ 3º (VETADO)" 

                                                           
1521 Nos anos de 2012 e 2013 quando estudávamos no ensino médio em uma escola estadual do Vale 
do Açu não era observado nos livros didáticos e muito menos passado aos alunos as lutas sociais dos 
negros. Os negros eram compreendidos apenas como escravos e não como um povo que deixou marcas 
na história brasileira, até os dias atuais podemos perceber essas heranças. Essas marcas ficam mais 
visíveis na comida, religião e danças que adquirimos dos negros. 
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"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 
'Dia Nacional da Consciência Negra'. (Brasília, 9 de janeiro de 2003; 
182º da Independência e 115º da República).  
 

Com essa Lei fica evidente que as escolas passam a serem obrigadas a 

trabalharem essa temática, mas muitas escolas brasileiras sentem dificuldades na 

aplicação da Lei 10.639/03. Essas dificuldades são de diversas formas, sejam elas por 

falta de tempo para trabalha na sala de aula, apoio pedagógico, material didático 

adequado ou pela formação continuada na área da cultura negra e suas implicações. 

Será identificado que as escolas segundo o Conselho Nacional de Educação, 

pela resolução CP/CNE n.1, de 17 de junho de 2004, tem o papel de maior influência 

para realiza a eliminação das discriminações e para a independência dos grupos que 

são descriminados. Esse processo acontece a partir que a escola permite e proporciona 

acesso aos conhecimentos culturais, científicos e sociais. 

De acordo Gracindo (2007, p.19): 

Uma escola opta pelo sentido de emancipação e de inclusão ao 
perceber-se como instrumento para transformação social. Caso 
contrário, ao optar por manter a realidade como ela é, ratifica a 
exclusão social e escolar, na qual os sujeitos sociais estão fadados à 
aceitação da subordinação, que historicamente tem sido uma marca 
na sociedade brasileira. (Apud. OLIVEIRA. Sônia.2012. p. 31). 
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As escolas são de total importância nessa luta histórica pela igualdade 

social1522 e a luta contra o preconceito. O trabalho é árduo e continuo, para se alcança 

o então sonhado sonho, de uma sociedade igualmente iguais “perante a Lei”, mas 

também no meio social e de forma prática e não apenas de maneira teórica. 

 A educação sobre História e Cultura Afro-Brasileira deve estar presente no 

projeto político pedagógico e no PDE da escola. A escola sendo integrante da sociedade 

e logo estando comprometida com a educação e sendo um instrumento de modificação 

social, ela toma a postura de lócus e gerenciadora de alterações na realidade brasileira, 

ficando responsável pela valorização e difusão de outras culturas. 

 Foi realizado questionários com alguns professores (as) das escolas 

pesquisadas e nesse questionário foram feitas perguntas como: A Lei 10.639/03, que 

tornou obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas 

e privadas no Brasil é aplicada na sua totalidade? Justifique sua resposta; quais são as 

dificuldades para a comunidade escolar aborda a questão Afro-Brasileira?. Os 

professores (as) ficaram caracterizado nessa pesquisa como P1, P2 P3 e P4. 

 Quando foram questionados, se a Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o 

ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas no Brasil 

                                                           
1522 A desigualdade racial não é gestada apenas no ambiente escolar; em várias instâncias da vida social 
podemos constatar o tratamento diferenciado dado a negros e brancos. Os piores equipamentos sociais 
estão localizados em regiões periféricas das grandes cidades. Assim, pode-se imediatamente atrelar a 
condição de pobreza à variável racial. Daí, para negros e negras as piores condições no mercado formal 
de trabalho, habitação, saúde, renda etc. (CAVALLEIRO, 2001, p.148). 
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é aplicada na sua totalidade? As respostas foram bastantes conscientes com a realidade 

da escola. 

 O professor (a) P1, respondeu o seguinte1523: 

“Não está sendo aplicada a Lei 10.639/03, falta a formação para os 
professores abordarem a temática com segurança e clareza, na 
grande maioria é abordado apenas a questão do preconceito racial e 
não o estudo da cultura afro e suas complicações”. 

 

 Podemos verifica que a formação continuada na área da cultura Afro-Brasileira 

é uma questão complicada, não tem como um professor (a) trabalha uma temática sem 

está preparado para possíveis questionamentos tanto de si próprio como dos alunos. 

 Os órgãos governamentais poderiam realiza programas educacionais voltados 

para a formação continuada dos professores (as) das escolas do Vale do Açu na área 

da cultura afro. Esses projetos podem ser como: o Programa Uniafro; Educação-

Africanidades-Brasil e o Curso Educação e Relações Étnico-Raciais. Com essa 

formação continuada os professores (as) do vale do Açu estariam capacitados para 

abordarem a temática com um enorme conhecimento para repassa aos estudantes.  

 Já o professor (a) P2, respondeu que: 

 “Acredito que não, pois na escola que trabalho não observo os professores 

trabalhando essa temática, exceto em datas especificas e esporadicamente em 

conteúdos de história. Acho que essa realidade não difere muito de outras escolas”. 

                                                           
1523 Na escola do professor (a) aconteceu uma apresentação cultural no ano de 2013 sobre a cultura 
africana e tinha como título “A África está em nós”. 
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 A palavra desse profissional nos mostra que muitas escolas realmente só 

trabalha a temática em datas comemorativas, ou seja, em datas especificas e não está 

no cotidiano da escola como deveria está desde que a Lei entrou em vigor. 

 O problema de muitas escolas é exatamente trabalha a questão da cultura 

negra só quando a escola promove algum evento e muitas vezes não tem a participação 

de todos os alunos, mas já se o tema for abordado na sala de aula terá um maior 

número de estudantes e ainda aumenta a possibilidade de compreensão por parte dos 

alunos do assunto. 

 Mas quando a escola trabalha a temática dentro da sala de aula e 

posteriormente realiza um evento e convida a comunidade acadêmica e a familiar é 

quando observamos que a escola está realmente difundido o conhecimento sobre a 

cultura dos afro-descentes no seu mais amplo meio educacional e ainda está 

interagindo com a comunidade que a escola está situada, e contribuindo assim com a 

diminuição do racismo no bairro onde funciona a escola. 

 Segundo o professor (a) P3: 

  “Não é aplicada, apesar de obrigatório nem todas as escolas conseguem 

aborda o tema de forma adequada (falta de material e tempo suficiente) ”. 

 A questão do tempo das aulas é bastante preocupante por partes dos 

professores (as) das escolas como também dos docentes das universidades, pelo o 

simples fato que cada vez mais o tempo vem diminuindo e a carga de estudo continua 

a mesma. No ano de 2008 era 50 minutos de aula, atualmente são 40 minutos em 

muitas escolas do estado do RN. 



 

 
1288 

 

 Mas nós professores (as) não podemos deixa os empecilhos atrapalha nosso 

trabalho. Teremos que utilizamos dos avanços tecnológicos para aproveita ao máximo 

do tempo em sala de aula e para a melhor compreensão dos estudantes. 

 A falta de material didático é outro fator de suma importância para uma 

aprendizagem de qualidade, mas assim como o tempo em sala de aula, temos que 

sempre está inovando nossas metodologias e materiais didáticos para supera esses 

problemas. Uma forma que muitas escolas já trabalham é com lúdicos para aumenta a 

participa dos alunos e uma melhor compreensão dos mesmos. 

 O professor (a) P4 ressalta: 

 “Nunca no Brasil esse tema foi prioridade. Há remendos plausíveis, mas nunca 

houve uma política séria de verdade para esse tema”. 

 A partir do que o Professor (a) relatou fica evidente que o mesmo está 

desacreditado com as políticas públicas que o governo realiza para realiza a igualdade. 

Não tiro a razão do mesmo, pelo o motivo que muitas escolas não cumprem a Lei 

10.639/03 sendo que já faz 13 anos que a lei foi promulgada. 

 Foi realizada outra pergunta aos docentes e essa também norteia esse 

trabalho. Quais são as dificuldades para a comunidade escolar aborda a questão Afro-

Brasileira? 

 O professor (a) P1 respondeu o seguinte:  

 “Falta de formação continuada que envolva o tema, pouco recursos áudio visual 

presente na escola que trata do tema especifico, um pouco de preconceito por parte 

dos alunos ao abordar o assunto”. 
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  Não iremos nos deter na formação continuada porque já mencionamos 

anteriormente, mas a questão do preconceito por parte dos alunos é bastante 

preocupante, mesmo que esse preconceito seja pouco como foi mencionado. Esse é o 

momento que os docentes junto ao apoio pedagógico e a direção da escola tem que 

procura trabalha a cultura negra no tempo atual no cotidiano no aluno e de uma maneira 

que o estudante realize uma interação com o tema. Temos que trazer os temas sobre 

os afro-brasileiros para o nosso dia-a-dia, com isso irá facilita a compreensão desses 

jovens.  

 Já o P2 relatou que: 

 “É a falta de materiais didáticos com temas mais regionais, os temas onde se 

destaca a vida do negro como sub-humano, nunca se valorizou o seu dia a dia, sua 

cultura”. 

 Concordo que temos que trabalha com temas regionais porque com isso 

estamos aproximando esses estudantes de um acontecimento que é de fácil acesso 

pelos os mesmos. A questão de descreve o dia-a-dia desse povo que nos deixou 

tantas heranças só nos traz contribuições para o conhecimento e para acabar com o 

preconceito.  

 Também foi realizada perguntas aos estudantes, mas iremos descreve uma 

das mais principais delas, que foi a seguinte: Você tem sugestões para o seu professor 

(a) melhorar sua forma de ensino sobre a cultura negra.  
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  Tivemos diversas respostas mas selecionamos algumas para apresenta a 

todos como os próprios alunos estão interessados para aprender sobre a cultura afro-

brasileira. 

   “Trabalhar mais sobre a cultura africana pois isso é algo que vem de nossos 

antepassados e não pode ficar esquecido e muito menos ficar oculto”. 

 Essa citação logo a cima foi de uma estudante do 9º ano do ensino 

fundamental II, e ela demostra muito bem que nossa origem está ligada a chegada dos 

africanos no Brasil, e quantos de nós temos sague negro nas veias. 

    Outros estudantes relataram suas sugestões. 

 “Fazer aprofundamentos maiores sobre a questão dessa cultura ‘’afro 

brasileira’’ com mais textos sobre o assunto, dinâmicas, trabalhos e etc.”.  

 “Poderia se aprofundar sobre o assunto, criando métodos de ensino para que 

possamos tomar mais conhecimentos sobre a cultura nega. Uma aula de campo, slides, 

uma oficina para expor sobre o assunto”. 

 Essas duas citações ficam explicitas que os discentes perdem metodologias 

novas para melhorar a compreensão. Sabemos que muitas escolas não tem uma 

infraestrutura para oferece materiais didáticos avançados de acordo com o avanço 

tecnológico. 

Quadro 1 

Redescobrindo a África, repensando o Brasil 

Área Conteúdos Recursos da Biblioteca 
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Geografia • Ficha panorâmica de 

identidade do continente 

Africano. 

• África como berço da 

civilização mundial. 

• Relevo, clima, 

vegetação, hidrografia, 

organização do espaço 

geográfico. 

• África na atualidade. 

• Fotografias aéreas, 

cartões postais, textos 

informativos e literários, 

mapas temáticos, 

maquetes, vídeos, 

músicas regionais, 

documentários e filmes 

que façam referência ao 

continente africano. 

Jornais e revistas jogo 

da memória, caça 

palavras e quebra 

cabeça. 

• Mapas, globos e 

bandeiras dos países 

africanos.   

História • Os reinos africanos. 

• A colonização da África. 

• A história da escravidão 

dos africanos. 

• O tráfico negreiro para o 

Brasil. 

• Fontes orais. Textos de 

historiadores. 

Documentários e filmes 

históricos. 

• Mapas temáticos, 

enciclopédias, livros 

textos, painéis 
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• As etnias que 

contribuíram na 

formação do Brasil. 

informativos. Folhetos e 

sites de instituições 

(museus, postos de 

saúde. 

• Slides, programas de TV, 

fotografias e vídeos. 

•  Jogo da memória, caça 

palavras e quebra 

cabeça. 

• Visitas a arquivos, 

museus, obras raras e 

territórios Negros. 

Fonte: (Apud. OLIVEIRA. Sônia.2012, p. 40) Adaptado de Rocha (2009): Campello et al 
(2001).  

 Esse quadro mostra como podemos trabalhamos o assunto sobre a África de 

uma forma prática, inovadora em sala de aula e utilizaremos ainda materiais da 

biblioteca. A dinâmica da sala de aula com nova metodologia passará a ser melhor 

entre o aluno e professor (a) acarretando assim em uma maior participação dos 

estudantes. 
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 Este Gráfico mostra o resultado dos estudantes na pesquisa realizada nas 

escolas. Se trata da dificuldade para os alunos estudarem sobre a Cultura Afro. 

 Fonte: Arquivo Pessoal. Julho de 2016. 

 Os estudantes consideram que a maior dificuldade é o apoio da escola para 

conseguir estudar a cultura negra. A escola precisa realiza encontros e reuniões para 

se discuti qual foi o papel do negro na formação do Brasil e a desigualdade social em 

especial ao negro.  
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57%

Gráfico que mostra o resultado da maior 
dificuldades dos estudantes estudarem a 

Cultura Afro.

Materiais Didáticos
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Este gráfico mostra o resultado da pesquisa realizada com os estudantes das 

escolas estaduais do Vale do Açu. 

 Fonte: Arquivo pessoal. Julho de 2016. 
 

 Esse dado mostra claramente que os estudantes são conscientes que o estudo 

sobre a cultura negra faz acontece uma maior valorização com os antepassados.  

85%

15%

Gráfico que demostra o resultado sobre a 
pergunta: O ensino da Cultura Afro-brasileira 

contribui com a valorização dos antepassados.
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Gráfico que relata os resultados dos estudantes em relação a diminuição de 

preconceito a partir do estudo da Cultura Afro-Brasileira. 

Fonte: Arquivo Pessoal. Julho de 2016. 

 Neste gráfico fica identificado que os alunos percebem que a partir do estudo 

sobre a cultura afro é possível diminui o preconceito e o racismo.  

 Todos esses gráficos mostram como os próprios estudantes reconhece que o 

ensino sobre a História e Cultura Afro-Brasileira é de fundamental importância para 

uma sociedade viver com mais igualdade, menos preconceito, e valorização com 

aqueles que por muito tempo sustentou nossa economia com seu trabalho e nos deixou 

maravilhosas heranças. 

Portanto, esse trabalho procurou comprovar que o ensino sobre a História e 

Cultura Afro-Brasileira é importante para ameniza o preconceito e o racismo, e que a 

partir do estudo dessa temática contribui com o conhecimento e a valorização dos 

nossos antepassados e ainda demostramos que a Lei 10.639 de janeiro de 2003 não 

56%
42%

2%

Gráfico que mostra o resultado da seguinte 
pergunta: O ensino da Cultura Afro-Brasileira 

nas escolas públicas e privadas no Brasil 
diminuiu o preconceito racial.

Sim

Não

Não sei
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é executada na sua amplitude, e ainda foi trazido nessa pesquisa os pensamentos dos 

professores (as) e dos estudantes das Escolas Estaduais do Vale do Açu.  
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VIVÊNCIAS DO PIBID DE HISTÓRIA: A INSERÇÃO DA HISTÓRIA DA ÁFRICA 
NA SALA DE AULA POR MEIO DO PROJETO ÁFRICA- BRASIL  
 

Bárbara Sayonara de Souza1524 

Camila Rafaela Pereira de Souza1525 

Juciene Batista Félix Andrade1526 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 A lei 10.639 implementada em 2003 durante o primeiro governo Lula, passa a 

tornar obrigatória a inserção do conteúdo referente à História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira nos currículos das escolas de educação básica do Brasil. Passados 13 anos 

de sua implementação, é possível perceber as diversas lacunas que precisam ainda ser 

preenchidas para que desta forma, os conteúdos passem a ser melhor abordados em 

sala de aula não deixando que o tema supracitado volte a ser reprimido e esquecido 

nos bancos escolares como aconteceu durante tanto tempo. Sabemos que a discussão 

sobre o ensino de África possui grande importância, mas esse é um debate ainda pouco 

difundido nos livros didáticos, bem como nas falas dos professores em sala de aula e 

no cotidiano, o que acaba por contribuir para o surgimento de uma série de estereótipos 

e preconceitos referentes ao Continente Africano.  

                                                           
1524 Graduanda do curso de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Bolsista 
de Iniciação à Docência/PIBID. Email: babicn2010@hotmail.com 
1525 Graduanda do curso de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Bolsista 
de Iniciação à Docência/PIBID. Email: camila.rafaela16@hotmail.com 
1526 Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Coordenadora do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID e orientadora. Email: 
jucieneandrade@yahoo.com.br 
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Toda essa questão é frequentemente fomentada pelas breves incursões vistas 

nos veículos midiáticos, em que se pode perceber que a África é quase sempre 

diminuída através das imagens de miséria, doenças, bem como suas savanas e animais 

exóticos presentes nos roteiros de excursões em programas conhecidos mundialmente. 

Os conhecimentos sobre o continente africano estavam quase que resumidos ao que 

era veiculado nestas programações, para além destes, poucos eram os que estudavam 

a África de maneira mais intensa. Diante disso, era preciso reconhecer a relevância de 

um estudo mais aprofundado deste continente. Havia a necessidade de mostrar, não a 

África da escravidão, mas uma África que seja entendida como berço da humanidade 

e responsável também pela construção histórica da sociedade em que vivemos. Não 

apenas isso, mas principalmente pela percepção de uma História da África que está 

intimamente ligada à História do Brasil.  

 Diante da execução da lei 10.639/03 na rede básica de ensino e através da 

ponte existente entre universidade e comunidade escolar, o PIBID de História da UFRN 

– Campus Caicó desenvolveu durante o ano de 2015 um projeto voltado para o ensino 

de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na Escola Estadual Professor Antônio 

Aladim de Araújo.  

 A ideia de trabalhar o continente africano a partir de suas questões culturais, 

práticas e representações, nos permitiu uma visão voltada para a História Cultural, 

assim como entende o historiador Roger Chartier, que “tem por principal objeto 

identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade 

social é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 2002, p. 16-17). 
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A partir disso tornou-se possível pensar numa maneira de mostrar e internalizar 

nos alunos participantes do projeto uma visão referente ao continente africano diferente 

do que frequentemente é visto em alguns livros didáticos, trazendo para a sala de aula 

aspectos distintos deste continente, já que fomos acostumados com uma África 

entendida apenas como um lugar de miséria, fome e escravidão. Sendo assim, o 

principal objetivo do projeto foi de apresentar a África por ela mesma, seus costumes, 

crenças, manifestações culturais, como um lugar produtor e receptor de cultura. Desse 

modo vemos que,  

 

No que concerne à História da África, destaca-se a sugestão para o 
estudo de temáticas em torno da modernidade, privilegiando-se as 
grandes teses do Atlântico Negro: a ocupação colonial na perspectiva 
dos africanos; a descolonização e seus impactos na Europa e na 
América; as relações entre as culturas e as histórias dos povos do 
continente africano e os da diáspora; vida e existência cultural e 
histórica dos africanos e seus descendentes na América; relações 
políticas, econômicas, culturais e educacionais entre a África e o 
Brasil. (FLORES, 2007, p. 80) 

 

Dessa maneira, o trabalho em questão, visa relatar a experiência dos bolsistas 

do PIBID na implementação do referido projeto e apresentar os resultados obtidos no 

desenvolvimento do trabalho junto aos alunos. 

 A parte metodológica do projeto iniciou-se com discussões teóricas junto à 

professora tutora do subprojeto na escola, onde foram enfatizados textos de autores 

como: Lopes, Nei (2008), Bantos, malês e identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica; 

Serrano, Carlos e Waldman, Maurício (2007), Memória D’África: a temática africana 
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em sala de aula. São Paulo: Cortez; Mendonça, Marina Gusmão de (2008), Histórias 

da África. São Paulo: LCTE; Silva, Vagner Gonçalves de, (2005), Candomblé e 

umbanda: caminhos da devoção brasileira. São Paulo: Selo Negro.  

Na busca de que esses debates possibilitassem aos bolsistas, uma base para a 

prática em sala de aula.  Após esta etapa de discussões de texto, dividiu-se os bolsistas 

em grupos responsáveis pelas turmas do ensino médio assistidas pelo subprojeto, assim 

como também foram divididos temas para cada grupo, a fim de tornar o projeto mais 

didático, amplo em questão de conteúdo e aproveitar melhor o tempo disponível para 

colocá-lo em prática. Religião, música/dança, arte, culinária, língua, vestuário e 

literatura foram alguns dos temas pensados para se trabalhar no projeto “África-Brasil” 

como foi intitulado.  

 

 PRINCIPAIS INQUIETAÇÕES 

 Falar sobre o Ensino de História da África acaba por trazer muitas dúvidas e 

inquietações, exatamente pela falta de discussão desta temática durante o processo de 

formação dos professores. A criação da lei 10.639/03 trouxe consigo diversas 

questões. Como ensinar História da África sem nunca ter visto esse assunto na 

graduação? É preciso enxergar essa realidade e buscar formas para preencher estas 

lacunas existentes na discussão da temática na rede básica de ensino. Nesse sentido, 

Oliva acrescenta que: 

 

Aqueles que se sentaram em bancos escolares até o fim da ditadura 
militar tinham que se contentar, ou aturar, uma História de influência 
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positivista recheada por memorizações de datas, nomes de heróis, 
listas intermináveis de presidentes e personagens. Sem contar a 
extrema valorização da abordagem política pouco atraente, do 
eurocentrismo na História Geral e da exaltação da nação e de seus 
governantes na História do Brasil. Todos esses conteúdos eram 
apresentados com pouco ou nenhum perfil crítico e não existiam 
brechas para a participação das pessoas comuns nos fatos tratados. 
O ruir da traumática aventura dos militares ao poder se fez 
acompanhar de um esforço de historiadores, professores e técnicos 
na tentativa de modificar o ensino de história. (OLIVA, 2003, p.424) 

 

 Formados através deste ensino positivista ou mais tarde por um ensino de 

caráter marxista como forma de mudança do ensino de história, os que hoje são 

docentes da rede básica de ensino nunca viram durante sua jornada acadêmica 

assuntos referentes ao continente africano por ele mesmo, com todas as suas 

particularidades, apenas era visto como um fornecedor de mão-de-obra escrava, ou 

um obstáculo aos sistemas econômicos. O continente africano e sua diversidade cultural 

em alguns livros didáticos é ainda invisibilizado nos dias atuais. Essas questões acabam 

por cristalizar assim o ensino de história da África bem como adiciona outros obstáculos 

para as necessárias mudanças nesse ensino.  

 Dessa forma concordamos com Coelho e Coelho (2003) quando mencionam 

que: 

 

Destacamos, aqui, três dos riscos apontados: folclorismo, 
reducionismo identitário e guetização cultural. Todos eles apontam 
para dimensões diferentes do mesmo mal – no afã de valorizarem 
certa matriz cultural, as atividades promovidas reiteram mitos, 
aprofundam estereotipias e assumem certas culturas a partir de uma 
de suas manifestações. (COELHO; COELHO, 2013, p. 99) 
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 Vemos aqui que em alguns casos, o conceito de folclorismo é usado de maneira 

figurada e pejorativa para fazer relação do conceito com pessoas, lugares, 

acontecimentos e crenças como sendo algo fantasioso. Vale salientar a importância do 

termo para simbolizar a identidade de um povo, uma nação e isso permite que as 

manifestações culturais destes lugares sejam repassadas de geração a geração. Não 

apenas o folclorismo, mas também o termo guetização possui sua relevância justamente 

por ser um termo utilizado para indicar determinado estilo de vida, existência ou por 

compor um grupo de pessoas que devido às circunstâncias sociais ou econômicas 

acabaram por se unir. 

 Sendo assim é cada vez mais evidente a importância do ensino de história da 

África e dos afro-brasileiros, tanto é que há uma lei determinando tal ensino. O que é 

preciso provar agora para todas as camadas que compõem o sistema de ensino do 

país é que ainda são necessárias melhorias, no preparo dos professores, no material 

didático que será trabalhado em sala de aula e principalmente na assistência ao ensino.  

 Contudo, sabemos que esta não é uma tarefa fácil, pois trata-se de desconstruir 

séculos de representações estereotipadas que fazem referência à África. Tomaremos 

como exemplo o filósofo alemão Friedrich Hegel em sua obra Filosofia da História de 

1837 na qual ele diz que, 

 

A África não é uma parte histórica do mundo. Não tem movimentos, 
progressos a mostrar, movimentos históricos próprios dela. Quer isto 
dizer que sua parte setentrional pertence ao mundo europeu ou 
asiático. Aquilo que entendemos precisamente pela África é o espírito 
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a-histórico, o espírito não desenvolvido, ainda envolto em condições 
de natural e que deve ser aqui apresentado apenas como no limiar da 
história do mundo. (HEGEL, 1995, p. 174 apud OLIVA, 2003, p. 438) 

 

Neste sentido, é possível perceber que abordar o ensino de história da África 

não é tão fácil quanto se imagina, pois se trata de uma argumentação e desconstrução 

contínua, porém ao passar dos tempos essa temática vem ganhando maior visibilidade 

nas salas de aula de todo país.  

 

[...] em 2004, o Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução CNE/CP 
01/2004 são aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. Tais 
mecanismos regulamentam e instituem as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, conferindo 
escopo para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
nas escolas brasileiras. Em 2009, é lançado pelo Ministério da 
Educação e pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, o Plano Nacional de Implementação das diretrizes 
curriculares brasileiras. (Lopes, 2014, p.13) 

 

 Portanto trata-se de um trabalho realizado em conjunto que visa principalmente 

aproximar Brasil e África por meio da educação, mostrando a diversidade, contribuições 

e principalmente as semelhanças entre o nosso país e o continente africano. A partir 

disso é que será possível lutar contra as diversas formas de discriminação, preconceito, 

violência e inferiorização que o continente africano vem sofrendo durante todo esse 

tempo.  
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A INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

A Escola Estadual Professor Antônio Aladim de Araújo está vinculada à 10ª 

DIRED, a instituição foi criada através do decreto nº 7.315, em março de 1975 pelo 

documento assinado pelo então governador Tarcísio Maia que determinava na época a 

implantação do 1º grau. Hoje, porém a escola atende aos níveis de ensino fundamental, 

ensino médio completo e EJA. Por se localizar na zona norte da cidade em ponto 

estratégico, a escola atende um público de estudantes residentes dos vários bairros 

que compõem essa zona, assim como alguns alunos da zona rural do município. Possui 

um número de 994 discentes distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. O 

PIBID atua na escola no nível médio, tendo como supervisora a professora Maria de 

Lourdes Pereira de Medeiros. Ao total são 120 alunos da escola envolvidos no projeto.  

O PIBID na Escola Antônio Aladim conta com nove bolsistas discentes do curso 

de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, divididos em três grupos 

que atuam juntamente com as turmas do ensino médio da escola.  

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é 
um projeto que visa promover a iniciação à docência dos futuros 
professores dos cursos de licenciatura para que estes possam atuar 
no âmbito da educação básica, em especial no ensino médio da rede 
pública. Tal projeto busca a estimulação desses futuros professores 
para que a partir das teorias apresentadas ao longo do curso de 
licenciatura haja uma melhor aproximação com a realidade vivida em 
sala de aula. Além disso, o PIBID busca não somente a melhor 
formação desse professor, mas também uma contribuição aos alunos 
das escolas contempladas com o projeto. (SILVA; CHAGAS; 2009, 
p.3) 
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 As experiências vivenciadas em sala de aula através do programa PIBID fazem 

com que o discente em formação construa desde então sua identidade docente e passe 

a conhecer a realidade escolar da rede básica de ensino. Estas experiências permitem 

ao discente, uma visão cada vez mais ampla com relação ao ambiente escolar, além 

de possibilitar a oportunidade de levar para a sala de aula os conteúdos trabalhados ao 

longo do curso unindo teoria e prática.  

PROJETO ÁFRICA-BRASIL 

O Projeto África-Brasil surgiu a partir da ideia da professora Maria de Lourdes 

que cursando especialização em História e Cultura Africana e Afro-brasileira na UFRN, 

percebeu a necessidade de se trabalhar a temática em sala de aula de forma didática. 

O projeto foi apresentado aos bolsistas do PIBID de História e assim desenvolvido 

durante o segundo semestre de 2015 na Escola Antônio Aladim. A partir da proposta 

de se trabalhar África em sala de aula, os bolsistas foram divididos para atuarem nas 

três séries do Ensino Médio com temáticas previamente escolhidas, assim foi possível 

trabalhar dança, música, arte, literatura, culinária, vestimenta e religiões de matriz 

africana.  

Viu-se a necessidade de se trabalhar História da África em sala de aula devido 

aos silêncios que são notáveis nos livros didáticos.  Os temas escolhidos serviram como 

uma reflexão para se pensar uma África que não é mostrada nos veículos midiáticos e 

que faz referência à sua diversidade cultural. Vemos com frequência a história da África 

a partir do tráfico e as inúmeras representações europeias, por isso é preciso pensar 

essa história para além dessas representações. Através das discussões realizadas em 

sala de aula, percebeu-se que o preconceito que gira em torno dos conteúdos sobre 



 

 
1306 

 

África, se dá justamente pela falta de conhecimento, e debater essas questões foi tarefa 

primordial do Projeto África-Brasil.  

As atividades do projeto aconteceram durante o segundo semestre de 2015. 

Para isso, viu-se a importância do planejamento antes da realização das atividades em 

sala, dessa forma os bolsistas participaram de reuniões junto à supervisora para 

discussão de textos referentes ao ensino de história e cultura africana, planejaram 

atividades para suas respectivas intervenções e pensaram seus planos de aula de 

acordo com suas temáticas para poderem adentrar em sala de aula com um suporte 

teórico e metodológico.   

Um dos anseios dos envolvidos no projeto era fazer com que estas intervenções 

sobre História da África resultassem em materiais didáticos. Dessa forma foi proposto 

aos alunos a produção de materiais como: histórias em quadrinhos, livro de receitas e 

álbuns de fotografias.  

Para a produção dos materiais didáticos foi necessário trabalhar as temáticas 

de acordo com as séries e propostas. No caso das histórias em quadrinhos, os bolsistas 

viram a precisão de junto aos alunos do ensino médio da referida escola, conhecer 

aspectos de algumas culturas da África pré-colombiana através da arte, 

especificamente, a escultura; diferenciar as esculturas do Benim e Ilê Ifé, de acordo 

com suas visões de mundo e ainda produzir um senso crítico-reflexivo sobre a 

intolerância em oposição à diversidade cultural, através do conhecimento passado e 

construído em sala. O tema abordado foi intitulado "África: um olhar sobre as artes". 

Um elemento importante na constituição do planejamento foi a inserção de questões 
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norteadoras que foram levadas para os alunos situarem-se e já se direcionarem para 

a discussão que seria feita.  

A aula se processou de forma expositiva, com momentos de discussão sobre 

diversos questionamentos levantados pelos alunos, finalizando com a proposta de 

elaboração de histórias em quadrinhos de acordo com os conteúdos discutidos durante 

a aula. Quatro grupos foram formados e cada um recebeu um texto-base diferente para 

produzir sua história. Após a realização das atividades para a produção das HQs e com 

os materiais didáticos já em mãos, abriu-se o debate com os alunos para poder 

perceber quais impressões eles tiveram com relação ao conteúdo trabalhado. Na fala 

dos alunos, percebeu-se uma mudança no que tange as visões voltadas aos povos 

africanos, que segundo os estudantes, antes da intervenção, relacionavam a África ao 

lugar de onde vinham os povos escravizados, e que, com o trabalho realizado, 

começaram a pensar esse espaço como uma sociedade que possui suas próprias 

riquezas culturais.   

Seguindo o cronograma das intervenções foi realizada por um dos grupos de 

bolsistas uma aula intitulada “África: terras de muitas divindades e de muitos orixás”, 

nesse momento foi abordado além da questão religiosa, o contexto que o continente 

africano estava inserido no período que diz respeito a colonização, fazendo um paralelo 

com o passado desse continente, e a sua atuação atual no Brasil, a partir da cultura 

afro-brasileira. Ainda dentro do tema foi apresentado a turma os modos de resistência 

dos povos africanos, principalmente sobre a questão das religiões de matriz africana e 

a relação feita com a religião católica através do sincretismo religioso. Foram utilizados 

também exemplos de violência ocorridos sobre centros de religião de matriz africana 



 

 
1308 

 

em alguns lugares do país, a fim de despertar no aluno o conhecimento e entendimento 

sobre o assunto, atentando para o respeito as diferenças. 

Em outra oportunidade foi trabalhado mais um tema dos que foram escolhidos, 

nessa aula intitulada “No ritmo da África” a turma conheceu a partir da exposição oral 

dos bolsistas a origem da dança africana, suas influências, características, importância 

e através de vídeos conheceram algumas danças africanas e suas influências nos ritmos 

brasileiros. Ao término da aula os alunos se dividiram em grupos e se responsabilizaram 

em realizar pesquisas para a produção de um livro sobre as danças africanas e suas 

influências, o material didático proposto foi realizado com êxito com a participação de 

toda a turma. Como tema comum a todos os grupos, a culinária foi trabalhada em todas 

as turmas. Ingredientes, formas de cozimento, materiais utilizados e sua influência na 

culinária brasileira foram expostas em sala de aula. Como proposta de material didático 

foi produzido um livro de receitas de comidas africanas divididas por regiões.  

Já o terceiro grupo de bolsistas do projeto ficou responsável por trabalhar junto 

aos alunos a questão da literatura africana e as diversas visões voltadas para o 

continente africano. A proposta era que a partir das aulas expositivas e as questões 

norteadoras levadas para o alunado, eles pudessem colocar no papel aquilo que 

absorveram das aulas. Como resultado, o material didático produzido pelos alunos 

foram cartazes falando sobre a História da África e sua diversidade cultural.  

Durante a realização do projeto houve sempre a preocupação em mostrar os 

resultados obtidos tanto para a escola quanto para a universidade.  Na universidade os 

bolsistas envolvidos apresentaram trabalhos em encontros como a CIENTEC – Semana 

de Ciência, Tecnologia e Cultura e SID – Seminário de Iniciação à Docência, sobre o 
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que estava sendo desenvolvido na escola e suas primeiras impressões. Como última 

parte do projeto foi pensada uma exposição dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

feira organizada todos os anos na instituição escolar, a FECART – Feira de Ciência, 

Arte e Tecnologia. Para a realização das atividades da FECART, toda a comunidade 

escolar se mobilizou na organização e preparo, os bolsistas junto com a professora e 

alguns alunos organizaram uma sala temática com todos os trabalhos produzidos nas 

intervenções, assim como os resultados apresentados nos eventos pelos bolsistas.  

Figura 1 – Sala de Aula temática 

 

Fonte: Camila Rafaela Pereira de Souza, 2015. 

 

Durante a exposição, se apresentou para a comunidade escolar e local todos os 

resultados obtidos a partir das atividades desenvolvidas. Foram expostas as histórias 

em quadrinhos desenvolvidas com os alunos do 1º ano do ensino médio, o caderno de 

receitas e os álbuns de fotografias feitos pelos alunos do 2º ano e trabalhos de literatura 

com autores africanos e africanistas desenvolvidos pelos alunos do 3º ano. A professora 

e os bolsistas permaneceram em sala durante toda a exposição para esclarecimentos 
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e explicações necessárias, bastante visitada a sala temática do projeto África-Brasil 

garantiu a professora e alunos ótimos elogios.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a lei 10.639/03 as discussões referentes à História da África e dos Afro-

brasileiros começaram a ter maior visibilidade nas salas de aula de todo o país. Junto 

às discussões também as lacunas, falta de material didático para dar suporte aos 

professores na hora de trabalhar a temática, dentre outras questões. Essa realidade 

também faz com que o professor passe a buscar outros meios para aprimorar seus 

conhecimentos, como exemplo disso, as especializações em História da África e Cultura 

Afro-brasileira surgem para dar subsídio aos educadores na hora de levar o conteúdo 

para a sala de aula. 

Nesse contexto, o Projeto África-Brasil teve como principal objetivo, realizar 

estes debates a fim de descontruir a imagem da África contornada pelo preconceito e 

mostrar aos envolvidos no projeto, a riqueza cultural e natural existente no continente 

africano que durante tanto tempo foi tido como um lugar invisibilizado. Perceber a África 

a partir de outro olhar e acompanhar as mudanças na fala dos alunos foi algo de 

fundamental importância. Grande parte dos alunos, ao final das atividades do Projeto 

África-Brasil falaram sobre as mudanças de suas visões com relação aos povos 

africanos, de acordo com eles, antes das intervenções era comum relacionar o 

continente africano à escravidão. Após as atividades do projeto, passaram a perceber 

a África como um lugar que possui sua riqueza e pluralidade cultural.  

É interessante perceber a importância de levar para a sala de aula os conteúdos 

referentes à História da África não apenas pela obrigatoriedade da lei, mas porque a 
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inserção desse conhecimento é capaz de promover o respeito à diversidade e aos 

povos das demais culturas e sociedades. Dessa forma, 

 

Somente o conhecimento da história da África e do negro poderá 
contribuir para se desfazer os preconceitos e estereótipos ligados ao 
segmento afro-brasileiro, além de contribuir para o resgate da auto-
estima de milhares de crianças e jovens que se vêem marginalizados 
por uma escola de padrões eurocêntricos, que nega a pluralidade 
étnico-cultural de nossa formação. (FERNANDES, 2005, p. 382) 

 

 Perceber o ambiente escolar como um espaço de mudança e de construção de 

um saber pautado no respeito às diferenças é algo de fundamental importância. Desta 

maneira, vê-se a relevância da inserção dos conteúdos de História da África em sala 

de aula, pois através das discussões sobre a temática é possível desfazer os 

preconceitos com relação ao continente africano. Só poderemos descontruir séculos de 

discursos e representações estereotipadas referentes à África, através do conhecimento 

de sua história e cultura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos, portanto, a necessidade de uma maior atenção ao ensino de 

história da África e dos afro-brasileiros na rede básica de ensino, atentando sempre 

para um ensino pautado na complexidade e diversidade cultural destes povos. A lei que 

garante esse ensino já está em vigor e é sem dúvidas um enorme avanço para a 

mudança necessária no ensino de História. No entanto, percebemos a partir do contato 

com a prática escolar proporcionada pelo PIBID que ainda há um longo caminho a ser 
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percorrido, várias barreiras a serem quebradas, e com certeza a mais difícil, a do 

preconceito.  

Contudo, com o apoio e parcerias necessárias é possível avançar bastante. Os 

movimentos sociais, a mudança na grade curricular das universidades e os novos cursos 

de aperfeiçoamento trazem novas oportunidades de se rever a forma como a história 

do continente africano é vista, possibilitando novas abordagens e abrindo novos debates 

capazes de transformar e propor reflexões que se estendem ao ambiente que mais 

necessita de mudanças, a sala de aula. Professores realmente capacitados, pautados 

em fundamentos teóricos livres das representações eurocêntricas, positivistas ou 

marxistas propiciam aos seus alunos uma visão cada vez mais ampla sobre a 

diversidade cultural existente no continente africano, bem como é capaz de promover o 

respeito e aprimorar os conhecimentos sobre a História e Cultura Africana e Afro-

brasileira.  

Há um longo caminho ainda a ser percorrido e ampliar este olhar sobre a História 

da África significa também perceber a escola como um instrumento de afirmação de 

nossa identidade. 
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AÇÕES AFIRMATIVAS E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 10.639/03 NOS 
ESPAÇOS ESCOLAS 
 

Maria Edvania da Silva1527 

INTRODUÇÃO 

 A década de 60 foi marcada por grandes tubulações, movimentos sociais, 

culturais, entre eles os movimentos de independências das antigas colônias européias, 

feministas, protestam contra guerra do Vietnã, estudantis na frança. Foi nessa década 

também que surgiram novos questionamentos, colocando em contradição a estrutura 

do ensino tradicional. A implementação da Lei Nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003 é 

umas das ações e oposição ao ensino tradicional, resultado direto da luta dos 

movimentos militantes negros insatisfeitos com um ensino desfalcado e incompleto.  

Esta lei altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" nas instituições de 

Ensino da rede Básica entre outras providências. Sancionada pelo então presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva no ano de 2003. Em 2016 completa 13 anos e o assunto 

apresenta-se cada vez mais presente no cotidiano e nos espaços destinados a 

formação do docente e discente de forma em geral. 

                                                           
1527 Licenciada em História pela Universidade Regional do Cariri-URCA, Mestranda do Programa de 
Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba-UFPB. ed-vania-silva@hotmail.com. 
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  O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no Brasil continuamente 

foi sendo lembrado nas aulas de História relacionado à escravidão negra africana, aqui 

cabe uma reflexão ao termo escravo muitas vezes utilizado em sala de forma 

equivocada, uma vez que nenhum ser vivo nasce escravo, mas são escravizados ao 

longo de sua jornada. Infelizmente apresenta-se naturalizado e fazendo referências a 

significado preconceituoso e pejorativo, que foi sendo construído durante a história da 

humanidade.  

 Segundo Henrique Cunha, 

Os eurocentrismos, racistas e não racistas, têm fortes influências no 
pensamento brasileiro. Produzem versões de concepções perniciosas, 
focadas na ideia de diluição progressiva e do desaparecimento da 
matriz africana, resultando na hegemonia única da matriz eurocêntrica. 
Sendo que matriz eurocêntrica é vista com sólida, imutável, esta não 
se dilui não se transforma, não estando, portanto em desaparecimento 
para dar lugar a uma nova cultura brasileira. Estas vertentes dos 
eurocentrismos racistas, por sofrerem modificações e adaptações, que 
as nacionalizam e a climatizam para as relações de poder brasileiras, 
vamos denominá-las de brancocentrismo brasileiro (JÚNIOR, 2013, 
p.43).  

A Lei 10.639/03 propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história 

e cultura afro-brasileira e africana, novas emergências surgem na busca de desmitificar 

o negro sem valor, sem direitos e os professores precisam ressalvar em sala de aula a 

cultura afro-brasileira como constituinte e formadora da sociedade brasileira, na qual 

os negros são considerados como sujeitos históricos, valorizando-se, portanto, o 

pensamento e as ideias de importantes intelectuais negros brasileiros, a cultura (música, 

culinária, dança) e as religiões de matrizes africanas. Para dar visibilidade à história e 
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cultura afro e fundamental considerar as memórias dos remanescentes. Segundo Élio 

Flores (2014) infelizmente o que prevalece ainda é uma cultura escolar eurocêntrica 

naturalizada.  

De acordo com: "Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro 

como ‘Dia Nacional da Consciência Negra” as instituições de ensino passaram realizar 

comemorações e organizar eventos culturais nas escolas, data em homenagem ao dia 

da morte do grande líder Zumbi dos Palmares, personalidade marcante na luta contra 

a escravidão e busca de direitos para seu povo negro.  

O ensino da vida e cultura dos povos afro-brasileiros e africanos, após a 

aprovação da Lei 10.639/03, fez-se necessário para afiançar uma ressignificação e 

valorização cultural das matrizes africanas que constituem a diversidade cultural 

brasileira. Portanto cabem os professores desempenham importante papel no processo 

da luta contra o preconceito e a discriminação racial. Tendo em vista que as origens 

africanas constituem e reafirmam as identidades de brasileiros e brasileiros.    

A política de ações afirmativas é uma das várias estratégias para 
combater as três formas de racismo existente em nosso país: 
institucional, social e pessoal. Além disso, servirá como elemento 
fundamental na promoção de identificação da população negra. No 
Brasil antes mesmo de o negro (a) se perceber como um grupo com 
identidade e características positivas próprias, os estigmas impostos 
ao seu grupo sempre o lembravam do seu lugar na sociedade, 
atribuindo uma identidade negativa: o negro (a) é feio, maldoso, 
perigoso, preguiçoso, violento etc (MATOS, TELLA, 2012, p.44).  

 

 Ainda que a memória seja seletiva, não podemos apagar as marcas e os 

indicadores do modelo escravagista e opressor instaurado no Brasil colonial que 
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prevaleceu até 1888, onde mais de 3,5 milhões de escravizados oriundos do continente 

Africano chegaram ao Brasil. Escravizados e sem condições dignas, foram submetidos 

ao trabalho compulsório e com isso grandes senhores construíram fortunas. Por isso 

penso que o ensino da cultura afro-brasileira é tão importante quanto buscar políticas 

publicas para os negros, grupos remanescentes de quilombos. Afinal a história é um 

dos componentes da identidade e sem história não há ensino, não há conquistas de 

direitos, não há um rompimento com o ensino tradicional. 

 E evidente que o conceito de quilombo evoluiu desde que surgiram suas 

primeiras formações no passado escravocrata brasileiro. Outrora a compreensão de sua 

origem e conceito esteve fundamentada em torno do binômio ‘fuga-resistência’ dos 

escravos negros. Mais recentemente ampliou-se tal entendimento, passando-se a 

definir quilombos como comunidades com ancestralidade negra que compartilham de 

um mesmo território e de uma mesma cultura e que se auto definem como tal.  

 À tabela abaixo especifica o número de comunidades por estado, atualizado até 

2006.1528 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO BRASIL (Total =2847)  
Região Sul 175 Região Norte 442 Região Nordeste 1.724 
Rio Grande do 
Sul 

148 Pará 403 Maranhão 734 

Santa Catarina 19 Tocantins 16 Bahia 469 
                                                           
1528 ANJOS, R.S. 2006. Quilombolas: tradições e cultura da resistência. São Paulo. Aori 
Comunicações. Disponível em: https://uc.socioambiental.org/territ%C3%B3rios-de-
ocupa%C3%A7%C3%A3o-tradicional/territ%C3%B3rios-remanescentes-de-quilombos. 

https://uc.socioambiental.org/territ%C3%B3rios-de-ocupa%C3%A7%C3%A3o-tradicional/territ%C3%B3rios-remanescentes-de-quilombos
https://uc.socioambiental.org/territ%C3%B3rios-de-ocupa%C3%A7%C3%A3o-tradicional/territ%C3%B3rios-remanescentes-de-quilombos


 

 
1318 

 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO BRASIL (Total =2847) 
Paraná 8 Amapá 15 Piauí 174 
Região Sudeste 375 Rondônia 05 Pernambuco 102 
Minas Gerais 204 Amazonas 03 Ceará 79 

São Paulo 85 
Região Centro 
Oeste 

131 
Rio Grande do 
Norte 

68 

Espírito Santo 52 Mato Grosso 73 Alagoas 52 
Rio de Janeiro 34 Goiás 33 Sergipe 29 

 

 São mais 2 mil comunidade quilombolas lutando pelo direito de propriedade de 

suas terras consagrado pela Constituição Federal desde 1988, direitos políticos civis, 

sociais, políticos, culturais, em fim o que prevalece na sociedade são grupos 

marginalizados, desprovidos de direitos básicos necessários a sobrevivência do grupo. 

Esse número desmitifica o discurso instituído em muitas das provinciais brasileiras, 

inclusive no estado do Ceará, Paraíba da não existência de negros. Se não existe 

negros onde estavam as mais de 2 mil comunidades  de remanescentes de quilombos? 

Penso que a questão não é existir ou não, mas o discurso negativo que se propagou 

sobre afros descendentes. Muitos desses grupos foram situados em territórios 

provenientes de heranças, doações, pagamento em troca de serviços prestados ou 

compra de terras no período da escravidão após abolição. 

  É preciso sublinhar que o cumprimento da lei é um caso mais que urgente, 

uma necessidade que gritar aos ouvidos daqueles que entende a importância e 

contribuições dos negros na formação da nação brasileira. Repensar sobre os 

exercícios docentes e conhecimentos educativos são algo indispensável, afinal a escola 
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está inserida dentro do contexto social e para mudá-la é preciso que a sociedade esteja 

introduzida em um processo de transformações constante. 

 Com base em Ramos (2013) muitos desafios precisam ser superados para 

efetivar as ações contidas na Lei nº 10.639/03 e o ensino inclusivo seja uma realidade 

e não apenas um ideal. A educação voltada para identidade nacional afro-brasileira é 

uma obrigação que emerge cotidianamente desde que os grupos militantes adquiriram 

essa luta nas décadas de 70, 80. 

 Segundo Munanga (2005) Um ponto importantíssimo para lutar contra o racismo, 

vem da transformação da nossa mente e posteriormente ações, práticas cotidianas, e 

dessa forma que contribuímos para a construção da democracia racial. Caso contrário 

não há lei no mundo que possa erradicar o racismo. “A educação é capaz de oferecer 

tanto aos jovens como aos adultos a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos 

de superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram introjetados neles 

pela cultura racista na qual foram socializados” (MUNANGA, 2005, p.17).  

É importante, também, explicar que o emprego do termo étnico, na 
expressão étnico-racial, serve para marcar as relações tensas 
adindas das diferenças na cor da pele e nos traços fisionômicos. 
Demonstra, ainda, a raiz cultural plantada na ancestralidade africana, 
que difere em visão de mundo, valores e princípios das de origem 
indígena, européia e asiática (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013, 
p.16).  

 

 De acordo com o depoimento do senhor Sebastião, membro e líder da 

Comunidade quilombola Sítio Carcará, localizada no município de Potengi- Ceará. 

Percebo que embora não tenha conhecimento detalhado da Lei. 10.639/2003 
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compreende a importância e necessidade de implantar no currículo escolar a história e 

cultura afro nos espaços escolares, especialmente nas escolas criadas para atender 

essas comunidades como é o caso da E.E.F Maria Virgem da Silva, Inep: 23246499, 

criada em 2012. Recebeu esse nome em homenagem a uma antiga moradora da 

comunidade quilombola Carcará. A escola recebe alunos das localidades vizinhas, seu 

Sebastião acredita que se a escola fosse adotar a história local e práticas culturas da 

própria comunidade, correia o risco desses alunos deixarem de freqüentar as aulas. 

 

Mesmo que tivesse aluno de fora, que agente não quer fazer acepção 
de ninguém, jamais, mas se tivesse salas voltadas para o ensino 
daqui, professores voltados para ensinar algo daqui do que nois 
queremos saber, se nois tivesse algo dessa maneira, que pudesse 
trazer, pra dentro da nossa escola, professores que soubessem da 
nossa língua, estudasse, porque tem deles que sabe a língua do 
negro, sabe do o negro gosta, especificamente se tivesse professor 
de aula de capoeira, professor para ensinar a dança para as crianças, 
algo mais pro grupo, pra todo mundo. Professor e aluno tudo da 
mesma área conversando a mesma língua, e eu acredito que seria 
dessa forma. Seria mais uma luta da gente, luta assim, não no sentido 
de machucar alguém, que agente não pensa assim, mas algo que 
beneficiasse todo mundo (SILVA, SEBASTIÃO VIEIRA, 2015). 

 

 Não precisamos mais de critérios de exclusão, fundados em preconceitos, 

precisamos de práticas antirracistas e ações voltada para realidade local, para história 

local, necessitamos de políticas de reparação voltadas para educação dos negros. 

Porém essas políticas estabelecem um desafio difícil, uma vez que abarcam distintos 

públicos e formas de atuação, envolve não só a discussão em relação à necessidade 
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de profissionais qualificados para trabalhar a questão quilombola, mas também para 

atuar em uma escola quilombola, o que demanda um desempenho diferenciado. 

 A partir de Gusmão (2013), 

 

A reforma do ensino que implantou a LDB/1996 colocou-nos, como 
educadores, diante do desafio de ter que formar um profissional da 
educação familiarizado cada vez mais com a diversidade dos modos 
de construir e viver a vida numa sociedade que não é apenas plural, 
mas é também hierarquizada, marcada por contradições e conflitos. 
O momento atual é um momento crucial para a própria educação, já 
que as políticas educativas que reconhecem o caráter plural da 
sociedade brasileira, por meio da nova legislação (LDB) em vigor, vêm 
alterar significativamente as práticas educacionais, reordenando uma 
mudança de orientação na formação do futuro educador (GUSMÃO, 
2013, p.49) 

 

Com base no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana (2013) O Movimento negro já no século XX apontava 

para necessidades de diretrizes voltadas para políticas de reparação, atuações e ações 

afirmativas da narrativa cultura e identitaria afro-brasileira. Políticas curriculares 

fundadas em ações históricas, igualitárias, atitudes comprometidas na luta contra o 

racismo e as práticas discriminatórias que abrangem os negros nas diversas dimensões 

territoriais, difusão de atitudes e valores que ampliem cidadãos orgulhosos de suas 

raízes. Reconhecer implica em lutar por direitos sociais, cívicos, culturais e econômicos. 

Significa adotar novos discursos, raciocínio, gestos, maneira de tratar os indivíduos 

negros, reconhecer que o preconceito está vivo na sociedade desconstruído o mito da 
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democracia racial na sociedade brasileira, discurso este que reforça a ideia de que os 

negros não alcançam os mesmos níveis que os não negros, pela falta de competência 

ou interesse próprio, discurso que desconsidera as desigualdades sócias hierárquicas 

existentes há séculos. Reconhecer e questionar sobre os anseios de superioridade em 

relação aos negros, infelizmente a luta do movimento negro, a implantação da Lei. 

Nº10. 639/2003 não foi suficiente. Ainda persistem um imaginário étnico-racial que 

privilegia a brancura e valorização principalmente as raízes européias. Nossa educação 

ainda é eurocêntrica. 

Diversas foram as criticas feita a Lei. 10.639/03, e os obstáculos para 
que esta seja efetivada ainda são muitos. As principais questões 
denunciadas, no inicio, eram: falta de fiscalização (e de punição) falta 
de formação sobre o tema para os educadores atuantes e para os que 
estavam em processo de formação inicial (nas licenciaturas); falta de 
matérias didáticas sobe o tema à resistência dos professores, dos 
gestores e das famílias de alunos para modificarem práticas e 
conteúdos arraigados (BARROS, 2012, p.54).  

 

 Ser negro principalmente no Brasil não está limitado ás características físicas 

apenas. Trata-se também de uma escolha política. A construção da identidade negra 

em nosso país envolve um processo complexo, do qual para discriminar utiliza tanto da 

desvalorização da cultura de matriz africana como dos aspectos físicos herdados pelos 

descendentes. Infelizmente o termo negro começou a ser usado pelos senhores para 

designar pejorativamente os escravizados, sentido negativo que se estende até hoje. 

 Segundo o artigo 5º da constituição Brasileira o racismo é crime inafiançável e 

isso se aplica a todos os cidadãos e instituições, inclusive a escola. 
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Eu acredito que dentro da nossa escola tem quer estudar algo que 
eles possam entender o que significa os negros, é igual muitas e 
muitas comunidades que já existe escola voltada para os negros, 
voltadas para os quilombolas né?  Por que nois os negros temos o 
direito de ter algo especifico para nois, tem que ter uma comida, um 
cardápio especificamente para os quilombolas, nois sabemos que nas 
comunidades indígenas, comunidades Ribeirinhas, comunidades 
afrodescedentes, quem atua dentro dessas comunidades é a Federal. 
E outra coisa quem mais olha para essas coisas e a FUNAI1529, e 
quem dar proteção aos índios, aos negros, o conhecimento que 
agente têm a gente vai fazendo uma escadinha... E difícil não é fácil, 
mas se agente ta trabalhando é para resgatar algo de bom, isso ai é 
uma coisa muito boa, nois temos que olhar. Será que vamos alcançar? 
Não sei, mas nois temos que tentar. Mas a vontade da gente e essa,  
que nossas escolas sejam voltada para os negros. Como é que uma 
comunidade quilombola tem uma escola e não tem a escola voltada 
para os negros? Não tem a merenda especificamente para os negros? 
Não tem o atendimento adequado para os negros? E que 
conhecimento é esse? E que direito é esse que nois conseguiu? Os 
nossos direitos ser do tamanho dos direitos dos outros? Eu acredito 
que a mesma coisa da pessoa pular dentro da água, vi nadando e 
morrer na praia, nadou, nadou, foi uma ferra, mas olha onde ele 
morreu um dos joelhos para baixo na água, e corpo fora, morreu na 
praia (SILVA, SEBASTIÃO VIERA, 2015).  

 

  De acordo com as normas Curriculares Nacionais para a Educação Escolares 

Quilombola o ensino precisa ser constituído da memória coletiva; das línguas 

reminiscentes; dos marcos civilizatório; das práticas culturais; das tecnologias e formas 

de produção do trabalho; dos acervos e repertórios orais; dos festejos, usos, tradições 

                                                           
1529 A Fundação Nacional do Índio – FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Criada por 
meio da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da Justiça, é a coordenadora 
e principal executora da política indigenista do Governo Federal. Sua missão institucional é proteger e 
promover os direitos dos povos indígenas no Brasil.. 
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e demais elementos que conformam o patrimônio cultura das comunidades quilombolas 

de todo o país; da territorialidade. 

 

Na perspectiva de resolver essas e outras dificuldades em relação à 
diversidade no ambiente escolar, em 2013, foi criada a Secretaria de 
Educação continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), ligada 
ao Ministério de Educação. Essa Secretária que, em 2011, foi 
transformada em Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão (SEDADI). Vem sedo responsável por diversas 
ações, no sentido de garantir a diversidade racial na escola-produção 
de livros e materiais didáticos, oferta de cursos de formação 
continuada para professores, financiamentos de projetos para 
educação e diversidade racial, entre outros (BARROS, 2012, p.54). 
 
 

 O MEC possui ações através do Plano de ações Articuladas (PAR), para garantir 

que os sistemas de ensino (estaduais e municipais) incluam as escolas localizadas em 

Comunidades Remanescentes de Quilombos nas demandas relacionadas à 

infraestrutura, formação de professores e as aquisições de matérias didáticos 

específicos. Dessa forma para efetivar as ações da Lei. Nº 10.639/03 nas escolas 

quilombolas é preciso considerar as especificidades desse território. 

  

No entanto, cremos que a educação é capaz de oferecer tanto aos 
jovens como aos adultos a possibilidade de questionar e desconstruir 
os mitos de superioridade e inferioridade entre grupos humanos que 
foram introjetados neles pela cultura racista na qual foram socializados 
(MUNANGA, 2005, p.17).  
 
 

A Lei mexe com todos os agentes envolvidos no processo educacional, 

independente de ter um número de negros ou não, de ser privada ou não, profissional 
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ou não, mexe com todos da escola e só assim as ações previstas na lei vão ser 

compridas, ou melhor, planejadas. Ela nos faz refletir quem é o cidadão é sobre as 

diversas práticas não inclusivas presentes na nossa sociedade.  

Pensar o negro é, apenas, a ponta do iceberg para se pensar em 
todos os brasileiros que vivem alguma forma de exclusão como 
cidadãos desse país. É pôr em movimento mecanismos e ações que 
permitam aos diferentes grupos fugir aos estereótipos e á 
homogeneização a que são submetidos, para poder dizer com suas 
particularidades e no conjunto das particularidades existentes no 
Brasil, e uma sociedade melhor (GUSMÃO, 2013.p.59).  

 
 Segundo a antropóloga Nilma Lino: 

 

 Há uma nova sensibilidade nas escolas públicas, sobretudo, para a 
diversidade e suas múltiplas dimensões na vida dos sujeitos. 
Sensibilidade que vem se traduzindo em ações pedagógicas de 
transformação do sistema educacional em um sistema inclusivo, 
democrático e aberto à diversidade (GOMES, 2007, p.27).  
 
 

 Que África está sendo ensinada em sala? Será que o ensino de história está 

sendo reproduzindo tradicionalmente pelos professores ou as novas demandas que 

surgiram, fez surgir uma nova produção do conhecimento? Como o ensino vem sendo 

pensando e arquitetado nos espaços escolares? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inserir a História e cultura Afro-brasileira e Africana nos currículos da Educação 

Básica trata-se de decisão política, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na 

formação de professores. Pensar na diferença, na alteridade que temos no espaço 
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escolar, é pensar nas identidades. Acrescentar novos questionamentos e olhares 

atentos ao reorganizar os currículos escolares, isso sim é refletir sobre a diversidade 

brasileira. O incremento do Art.26 acrescido á lei. 9.394/1996 vai além da inclusão de 

novas temáticas, propõem repensar as relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, 

novos procedimentos e qualidades de ensino, aprendizagens voltadas para afirmações 

da identidade nacional.  
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Sessão II – 28/07/2016 

 

NEM EXÓTICO, NEM FOLCLÓRICO: POSSO LHE CONTAR UMA HISTÓRIA? 
UMA ANÁLISE SOBRE AS OBSERVAÇÕES DO COTIDIANO ESCOLAR 
DESCRITAS PELOS JOVENS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA BOA VISTA 
DOS NEGROS-PARELHAS/RN 
 

 Laísa Fernanda Santos de Farias 

INTRODUÇÃO: 

Os objetivos que estão envoltos neste trabalho partem de questionamentos que 

vão desde entender até que ponto os jovens estudantes da comunidade quilombola Boa 

Vista dos Negros se sentem inseridos culturalmente ou não dentro do processo de 

ensino e aprendizagem nas escolas que estes frequentam, se estes conseguem 

perceber os reflexos identitários da sua comunidade dentro do material didático 

trabalhados em suas escolas, ou ainda o que eles gostariam que fossem apresentados 

e de que maneira fossem abordados os aspectos do seu cotidiano enquanto 

Quilombola. 

Tal nomenclatura Quilombola apresentada anteriormente, remete-se a uma série 

de significados que foram se alterando ao longo do tempo conforme as lutas pelo 

reconhecimento do povo negro e dos seus territórios principalmente a partir do artigo 

68, ou seja, pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias presente na 

constituição brasileira de 1988. 
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 Neste sentido, se antes os grupos quilombolas eram referenciados apenas por 

sua memória alusiva à escravidão ou a doações de terras feitas no contexto da pós-

abolição dos seus senhores, os conflitos fundiários presentes após a constituição de 

1988 tratou de esgarçar o conceito de Quilombola para que este atendesse a uma 

demanda maior dos conjuntos e aglomerações de povos de etnia negra, já que a partir 

de então a própria caracterização dos remanescentes de quilombos seria considerada 

a partir da própria comunidade atendendo a sua trajetória histórica própria, com relações 

adequadas ao local vivenciado, tendo uma ancestralidade negra em comum, e que 

estivesse relacionada à opressão sofrida pelo provo negro no Brasil. 

Sem mais, entende-se que o processo de avaliação do livro didático que está 

em voga na discussão proposta por esse trabalho é complexo e delicado. A própria 

preparação do professor para avaliá-lo deve ser ainda mais rigorosa e exigir ainda mais 

que este profissional dê conta de uma série de fatores que precisam ser revistos antes 

mesmo que esse material entre em sala de aula. Porém, na reflexão aqui proposta o 

diferencial se faz por dar voz a personagens que frequentemente foram e são 

desconsiderados dentro das escolhas dos conteúdos no processo de ensino e 

aprendizagem. A fala das crianças e jovens da comunidade quilombola sobre o que 

eles presenciam diariamente na escola seja nas relações pessoais, seja no material 

didático são urgentes e precisam estar inseridas no âmbito das escolhas dos livros 

didáticos nas escolas já que, temos o direito de ser iguais quando a diferença nos 

inferioriza e temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos trivializa. (SANTOS, 

2003, p.56). 
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I- O QUE JUSTIFICA O SILÊNCIO? 

 

 No ano de 2003 foi criada a lei 10.639/03 que passou a investigar, exigir e 

retificar os escritos, as publicações e todo o contexto imagético que estavam até então 

preenchendo os discursos que envolviam o negro e a construção de sua história no 

Brasil dentro de sala de aula. Com isso, dentre as diversas disciplinas do quadro 

escolar, o cumprimento da lei se voltava principalmente para a História, Língua 

Portuguesa e Literatura, além do Ensino de Artes. Nesta discussão, o enfoque será 

dado à disciplina de História, as análises dos seus conteúdos, e até que ponto os livros 

didáticos desta disciplina vem atendendo ou não às demandas exigidas por esta lei. 

 A Lei acima descrita entrou e está em vigor até os dias de hoje e muitos dos 

materiais em sala de aula passaram por uma filtragem e novas análises no que tange 

a forma como o negro é discutido, apresentado e representado, além da ausência nas 

publicações que chegam até a escola, e do próprio comportamento dos profissionais 

em discutir esta temática mudaram, mas nem tanto. Já que mesmo havendo 

especializações na área, novas propostas didáticos pedagógicas, além do próprio 

cumprimento da lei, o livro didático, o mais importante dos formatos de conteúdos que 

entra nesta instituição deixa claro que ainda é perceptível que mesmo depois de tanto 

tempo ainda é precária a representação da identidade negra em seus conteúdos e 

imagens, além de apresentar certa relutância no tocante à abordagem da cultura negra 

nos seus textos e imagens, algo que mais adiante poderá ser expresso em seus 

pormenores nas falas das crianças e jovens entrevistados na Comunidade Quilombola 

Boa Vista dos Negros.  
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 Toda esta negação faz parte de um processo histórico e cultural que se iniciou 

ainda no século XIX junto aos estudos e discursos sobre a concepção de raça. Todos 

esses questionamentos sobre a questão racial advinham de intelectuais diversificados 

formados em faculdades de Direito como as de São Paulo e Recife. A primeira 

preocupada com um modelo nacional inspirado sob arquétipos mais liberais, e na 

segunda tem-se o social-darwinismo1530 de Haeckel e Spencer inspirando a formação 

de seus alunos. E ainda pode-se destacar no campo da medicina o Instituto 

Manguinhos, liderado por Oswaldo Cruz, além dos Institutos Históricos que incluíam um 

grande contingente da elite intelectual advindos de diferentes províncias e que estavam 

amplamente ligados ao monarca D. Pedro II1531.  

Tudo isso seria mais tarde contestado pelo sociólogo Gilberto Freire em seu 

famoso trabalho Casa Grande e Senzala, que revolucionou os estudos que até então 

havia sobre o negro no Brasil ao discorrer acerca de uma relação patriarcal 

protagonizada dentro da Casa Grande que se caracterizava pela forma harmoniosa 

entre senhor e escravo no contexto açucareiro e de como a miscigenação não era um 

processo tão danoso em relação à construção de um povo tipicamente brasileiro. A não 

ser quando este aponta as consequências do cruzamento racial atrelado ao 

espalhamento da Sífilis, doença sexualmente transmissível muito comum neste período, 

e que nas indagações feitas por Freire em seu trabalho foram vistas como um dos 

grandes males deste processo. Desta forma: 

                                                           
1530 Darwinismo social seria a teoria da evolução das espécies dentro de seu desenvolvimento dentro da 
sociedade, permitindo também a adaptação aos paradigmas sociais, como foi o caso da Eugenia.  
1531 O imperador D. Pedro II foi um grande incentivador e financiador  de projetos de pesquisas ligados 
ao IHGB, além de ter feito grandes donativos a instituição, era um frequentador assíduo desse centro de 
pesquisa. 
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A vantagem da miscigenação correspondeu no Brasil a desvantagem 
tremenda da sifilização. Começaram juntas, uma a formar o brasileiro – 
talvez o tipo ideal do homem moderno para os trópicos, europeu com 
sangue negro ou o índio a avivar-lhe a energia; outra a deformá-lo. Daí 
certa confusão de reponsabilidades; atribuindo muitos á miscigenação o 
que tem sido obra da sifilização; responsabilizando-se a raça negra ou a 
ameríndia ou mesmo a portuguesa, cada uma das quais, pura ou sem 
cruzamento, está cansada de produzir exemplares admiráveis de beleza 
e de robustez física, pelo “feio” e pelo “bisonho” das nossas populações 
mestiças mais afetadas de sífilis ou mais roídas de verminose. (FREIRE, 
2013, p. 110).   

 

Percebe-se então na fala supracitada de Freire, que havia por parte de outros 

a responsabilização pelas mazelas sociais que passariam a surgir dentro deste processo 

que o autor compreendia perfeitamente, mas que para muitos seria a primeira das 

muitas desgraças que ocorreriam no país pela má formação de sua população. Desta 

feita, por mais polêmica e atualmente inexistente que seja a ideia da democracia racial 

defendida por Gilberto Freire em sua obra, por outro lado tem-se um dos mais fortes 

pensamentos brasileiros diante da aceitação de uma sociedade miscigenada, e que 

seria resultado das três importantes raças presentes no período colonial. No entanto, o 

conteúdo que acabou se perpetuando por mais tempo e sendo alimentado inúmeras 

vezes foi justamente aquele que diz respeito ao da democracia racial. 

 Avançando no tempo, este conceito cristalizado e ainda não questionado passa 

a enfrentar um processo de rachadura ainda não terminado, sendo propícia a discussão 
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proposta, diante das denúncias feitas ao longo do tempo pelo Movimento Negro1532, 

atrelado à urgência de debates sobre preconceito racial e ainda diante de processos 

excludentes em diversas instituições sociais até se chegar a pensar e se efetivar a Lei 

10.639/03 tem-se então um avanço de lutas sociais por parte do próprio movimento e 

que se enquadra a emergência acerca da efetivação dos Direitos Humanos exercidos 

em coletividade abordado por Boaventura de Souza Santos e Marilena Chaui em 

Direitos Humanos, Democracia e desenvolvimento.  

No tópico que aborda o reconhecimento da igualdade na diferença, os autores 

acima citados deixam claro que há muito tempo a luta pelos direitos humanos deixou 

de ser apenas um processo para a validação e distribuição de direitos triviais ao 

cidadão, proposta inicial no pós - segunda Guerra Mundial, e passou a constituir uma 

série de lutas pelo reconhecimento de uma determinada cultura na diferença além do 

respeito e a aceitação dessa nos diversos contextos sociais, sendo ela coletiva ou 

individual, a questão é que mais especificamente a luta pelos direitos de povos 

indígenas ou afrodescendentes nos últimos anos tem tido grande visibilidade política, 

                                                           
1532 São muitas as ações realizadas por esse movimento, pode-se destacar; A Marcha Zumbi + 10 que 
ocorreu no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, e este reconheceu a presença de 
racismo no Brasil, além do Movimento de mulheres negras e o Movimento Negro Unificado que se 
preocuparam na década de 90 de propor medidas urgentes em favor do povo negro. E ainda cita-se a 
criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República 
em 2003 e a Lei 10.639/03 pensada em prol da inserção dos conteúdos relacionados à História da 
África e Afro Brasileira dentro de sala de aula. Fonte: 
http://www.ifg.edu.br/igualdaderacial/index.php/historico. Além disso, é preciso destacar ainda o nome 
de Abdias do Nascimento liderança negra que iniciou sua militância política desde a década de 30 quando 
este integra a Frente Negra Brasileira em São Paulo, dedicando a maior parte de sua vida a lutar pela 
igualdade étnica e na valorização da cultura africana e afro-brasileira.  

http://www.ifg.edu.br/igualdaderacial/index.php/historico
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muito embora tenham causado polêmicas principalmente no que dizem respeito. Tudo 

isso fica claro quando os autores exemplificam: 

 

O Reconhecimento do direito á diferença e a consequente condenação 
de ideias e políticas que no passado o negaram tem-se traduzido em 
múltiplas intervenções do Estado: ações afirmativas de vários tipos, 
quotas para mulheres, afrodescendentes e indígenas, revisão profunda 
da história dos países e dos programas e conteúdos educativos, 
reconhecimento e proteção de línguas não coloniais, direitos especiais a 
terra e ao território, por vezes, no âmbito do reconhecimento da 
autodeterminação interna. (CHAUÍ; SANTOS, 2013, p. 80).  

 

Todas essas questões apontadas acima fazem parte de um amplo processo de 

lutas desses mesmos movimentos em requerer direitos a mais do que o acesso a bens 

de serviços a que todos têm, e sim a cobrança pelo aumento de oportunidades no 

quadro social, universitário além do empregatício e principalmente pelo reconhecimento 

e igualdade de importância de sua cultura e direito de manifestação sem que sofram 

preconceitos e perpetuação de estereótipos.  

  Suyanne Maroyse1533 líder jovem da comunidade quilombola vem fazendo um 

trabalho diferenciado na cidade de Parelhas e consequentemente em escolas da cidade 

através de oficinas de Grafite com crianças e jovens, depois que resolveu transformar 

os sentimentos incômodos com preconceito sofrido em sala de aula e nos concursos 

de beleza na própria cidade, em ações para ensinar a esse tipo de público as tradições 

                                                           
1533  Suyanne Maroyse, líder jovem da comunidade Quilombola Boa Vista dos Negros participa de grupos 
da Secretaria de Assistência Social da própria cidade que tem o intuito de sensibilizar jovens negros e 
não negros sobre a importância da participação destes na sociedade e em trabalhos com demais jovens 
e crianças no que tange ao fim do preconceito racial e a igualdade de gênero. 
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presentes em sua comunidade, à valorização do jovem negro na sociedade, e 

principalmente com ações ligadas às políticas de empoderamento de meninas negras, 

já que esta participou de diversos cursos na área, se tornando assim uma das mais 

preparadas da Comunidade Quilombola no tocante a amostragem de sua cultura. 

Quando questionada sobre o material didático utilizado nos seus anos de sala de aula 

enquanto docente da escola pública, Suyanne relatou o seguinte: 

 

(...) Principalmente os livros de História, por que uma criança negra na 
escola, assim... quando ela começa a atingir o Ensino Médio e passa 
pela fase da adolescência ele nunca vai ter orgulho da sua pele e muito 
menos de sua etnia né? Por quê? Por que os livros ensinam que os 
negros foram escravizados e chicoteados, é só isso que diz, ele não fala 
sobre o valor do negro. Ele diz que retiraram o negro, que o negro foi 
preso, acorrentado e tinha que fazer trabalho escravo, como se o negro 
tivesse nascido para isso entendeu? E eu sou muito revoltada com esses 
livros (...). (SUYANNE, 00: 35).  

 

 O relato da jovem Suyanne Maroyse acima descrito soa como um dos muitos 

alertas do movimento negro deste país. Sendo esta participante politicamente ativa e 

advinda de uma comunidade quilombola que sente a necessidade de ver seus amigos, 

irmãos, primos e demais familiares daquela localidade serem representados no material 

didático distribuído nas escolas de sua cidade e do seu país, a mesma deixa clara a 

sua indignação diante da “falta de história” do seu povo, como se “este” só tivesse sido 

suscetível a trabalhos forçados e a castigos por não cumpri-los. Essa verdadeira 

aversão ao não contar a história do povo negro do Brasil, tem transformado jovens 
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como Suyanne a repensar o seu lugar diante da sua comunidade de origem, e o seu 

não lugar perante o contexto social onde ocorre o embate e encontro de outras etnias.  

  

II- Qual meu lugar de fala? 

Adiantando a análise prevista neste trabalho, foram separadas as coleções História: 

Sociedade e Cidadania de Alfredo Boulos Júnior, sendo esta a coleção adotada na 

Escola Estadual Monsenhor Amâncio Ramalho em que estudam alunos da comunidade 

que já estão no Ensino Médio. Além da coleção Estudar História: Das origens do 

homem a era digital da Editora Moderna adotada pela Escola Estadual Bernadinho de 

Sena da comunidade Juazeiro, próxima a Boa Vista, e ainda o livro do 5º ano de Língua 

Portuguesa, Geografia e História da editora FTD, intitulado Novo Girassol: Saberes e 

Fazeres do campo de Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança também adotada pela 

escola da comunidade para as crianças do 5º ano do Ensino Fundamental I. Vale 

salientar que os livros do Ensino Médio e do Ensino Fundamental I só serão mudados 

em 2018, já que teve avaliação e escolha desse material no final do ano de 2015, mas 

já o livro do Ensino Fundamental II tem o prazo de validade marcado para o corrente 

ano de 2016  

Apresentado o material usado pelos alunos até o presente ano de 2016, o primeiro 

questionamento que foi feito aos jovens e crianças da comunidade Quilombola Boa 

Vista dos Negros foi o mesmo já respondido por Suyanne Maroyse no momento de sua 

entrevista acerca de como eles conseguiam se identificar enquanto quilombola com o 

material didático trabalhado, e o que eles viam de um modo geral nos livros didáticos 
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usados por estes. Neste sentido, Hesley um dos primeiros jovens a se pronunciar na 

entrevista deixou claro que no livro:  

 

 
Aparece à história da escravidão, que os negros vieram para o Brasil 
e também... E parece que quando eles foram presos lutaram para 
abolir a escravidão. Tem também umas partes sobre as comunidades 
antigas. ENTREVISTADORA: Aparece muito ou pouco? HESLEY: 
pouco, só em algumas páginas. (HESLEY, 02h32min). 

 

 O questionamento sobre a quantidade de histórias que aparecem no livro, não 

se refere às imagens e demais signos do período escravocrata no Brasil, já que estas 

são muitas, este “pouco” então, faz menção à presença de comunidades negras antigas 

como o Quilombo dos Palmares que será citado mais adiante nas falas dos 

entrevistados, já que tal local de resistência escrava aparece como símbolo de 

resistência e fuga para os mesmos diante da opressão que fora a escravidão. Hesley 

que já está na terceira série do Ensino Médio, demonstrou em nossa conversa a vontade 

de continuar estudando, entrar no Ensino Superior e buscar as oportunidades que são 

oferecidas na vida assim como outros jovens de sua idade, além da necessidade em 

ser representado juntamente a sua comunidade quilombola nos livros didáticos em que 

este reclama do pouco que aparece. Resta saber se a escola está realmente apta com 

seu material didático e profissional, a incentivar jovens como ele a seguir em frente.  

 O que preocupa então na fala Hesley, é a ausência clara da abordagem das 

comunidades quilombolas nos livros didáticos de História em que ele e seus sucessores 

podem presenciar. O silêncio e não dito nas páginas dos livros dão margens para 
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inúmeros questionamentos sobre a amostragem de quilombolas que necessitam ser 

representados verdadeiramente para além da sua similaridade com os negros 

escravizados em tempos de outrora. 

 No livro de História que o entrevistado Hesley terá acesso neste ano, os 

conteúdos sobre África se deterão principalmente as independências de suas colônias 

no século XX, sendo este capítulo apresentado a partir de poesias, imagens, e textos 

resumidos destacando a independência de diversos países africanos, além de abordar 

ainda a questão da segregação racial na África do Sul e a liderança de Nelson Mandela. 

Vale salientar que, assim como em outras coleções, no livro didático de História de 

Boulos para a terceira série do Ensino Médio o conteúdo sobre a independência das 

colônias africanas está junto ao conteúdo sobre a independência da Ásia, o que faz 

com que os conteúdos venham extremamente reduzidos, e não abordando 

principalmente as consequências desse processo colonial diante do atraso no 

desenvolvimento do continente africano como um todo, além do continente asiático, 

claro. Hesley, jovem da comunidade que terá acesso ao livro com o exemplo citado, 

relatou um pouco do que já presenciou sobre as imagens do negro nos materiais 

didáticos que já consumiu: 

 

Tem umas imagens que aparecem como se cada negro tivesse o lugar 
dele. Tem uma foto lá de quando Zumbi tava lá e era como se ele 
fosse um rei de todos os reis, e também tem Nelson Mandela também, 
nós assistimos o filme dele. (HESLEY, 00:38) 
 

Inicialmente é interessante observar na fala de Hesley duas questões 

interessantes, a primeira é a segregação dada ao negro no decorrer do seu processo 
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histórico não só na África colonial, mas em outros contextos também, e o fato de Zumbi 

passar a imagem de um grande líder do povo negro e aqui destacado por Hesley como 

um rei. É ainda primordial destacar citação ao nome de Mandela e o fato de este jovem 

ter assistido ao seu filme, ou a um dos seus já que não tem somente um. Com isso, 

entende-se que é louvável que apareçam imagens como a de Zumbi e de Mandela 

para esses jovens, pois estes são líderes reconhecidos entre a população negra 

brasileira e mundial, porém a interrogação que se instala nesse momento é o fato de 

existir um quadro repetitivo de personalidades, e que não dá espaço ou não se abre 

um diálogo com uma série de artistas, pessoas comuns, movimentos sociais negros, ou 

ainda de uma Comunidade Quilombola como a Boa Vista dos Negros que têm 

representantes e manifestações culturais tão importantes como as do povo de Mandela, 

e dos escravos fugidos que conviveram com Zumbi, como a própria Dandara, que serve 

de exemplo de luta entre mulheres negras.  

Existe uma série de figuras negras que carregam consigo marcas da tradição e 

da ancestralidade que facilmente pode ser citada e transformada em temática de 

discussões em sala de aula. A Comunidade Quilombola Boa Vista dos Negros, por 

exemplo, dá uma abertura gigantesca para que entre alunos dos mais diversos meios 

possíveis haja uma discussão e a aplicação de uma rede de conhecimento profundo, e 

mais, por que não iniciar uma aula de História do Brasil contemporâneo abordando a 

questão da terra no país por alguma comunidade quilombola? Por que não falar dos 

rumos que a população negra também tomou após a abolição citando a aglomeração 

desses povos em áreas rurais?  
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Seguindo com os relatos, quando perguntado ainda sobre o que eles gostariam 

que fossem mostrados sobre a comunidade em suas escolas, Hesley se pronunciou 

mais uma vez defendendo; Tem... Preta, o Ponto de cultura também, e a festa de 

Nossa Senhora do Rosário (HESLEY, 01: 21). Preta citada acima é a atual líder da 

comunidade quilombola, sendo ela responsável pelo Ponto de Cultura e demais 

questões da associação comunitária, além das preparações e evento ligados a festa de 

Nossa Senhora do Rosário. Ela também participou de toda a articulação com os jovens 

da comunidade, e também esteve presente para dar as suas considerações sobre o 

que estava sendo discutido naquele momento e sentiu a necessidade de se pronunciar 

diante das repetidas falas acerca do preconceito racial enfrentado por estas crianças, e 

ainda sobre a importância dada a fala do negro em períodos de exploração. Logo, a 

líder explanou: 

 

Só fala do negro né? Do negro escravo, o negro dessa forma. 
Assim...Você muitas vezes não ver que o negro tem capacidade de ser 
alguém de ser o que ele queria ser e as vezes ele se sente tão diminuído 
que assim... Eu sempre tive vontade de fazer um trabalho na 
comunidade, um trabalho de incentivo. Eu vejo bastante crianças que 
terminam o 2º ano e eu vejo Laísa que não tem aquele incentivo de fazer 
uma faculdade, e que se sentem tão diminuído que não é capaz... que 
não quer ir mais além. Eles acham que assim, que vão terminar o 2º ano 
e que ali pra eles já está bom...(PRETA, 02: 58 min).  
 
 

 

Entende-se 2º ano aqui na fala de Preta como a segunda parte da trajetória 

escolar em que abrange o Ensino Médio e o período de transição diante das escolhas 
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profissionais em que regerá a vida desses jovens nos próximos anos. Aqui Preta a 

entrevistada entende o se sentir diminuído, ao processo discriminatório sofrido por esses 

nos anos em sala de aula, e aplica o fracasso diante da busca em ser esse “alguém” a 

falta de estímulo pessoal. Questão essa que pensa em trabalhar em projetos futuros 

que poderão ser realizados na comunidade, mas que infelizmente não é uma realidade 

só daquele lugar, e sim de várias partes do país onde as populações negras que 

enfrentar e desistir dos planos ansiosos por uma efetivação diante do preconceito, 

humilhação e desrespeito disfarçados de uma aceitação “democrática”.   

Voltando a discussão sobre o material didático, no livro do 7º ano da Editora 

Moderna, Estudar História: Das origens do homem á era digital, o conteúdo sobre o 

nordeste açucareiro é encontrado em pequeno texto numa seção intitulada; Saiba Mais 

onde os alunos podem encontrar numa explicação de um pouco mais de dez linhas o 

que é uma Comunidade Quilombola logo após conhecerem os Mocambos e Quilombos 

e a resistência escrava. Tal abordagem e a sequência dos textos quilombo, mocambos 

e comunidade quilombola acaba perpetuando a velha ideia de que numa Comunidade 

como a Boa Vista encontraremos descendentes diretos de escravos. Pena que o desejo 

de Hesley ainda não tenha sido atendido, pois essa perpetuação do negro escravo, e 

da comunidade quilombola afastada do interesse público, só despertando o interesse 

quando é para trabalhos escolares e culturais na semana da consciência negra em 

benefício próprio, acaba aumentado ainda mais o preconceito e o estranhamento para 

com as pessoas daquela comunidade. Incômodo quando questionado sobre o 

preconceito racial no tocante ao negro, e ainda ao negro quilombola: Não é tudo a 

mesma cor? Ai tem pessoas que tem diferença dos outros... (MARCOS, 01h39min).  
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 Neste momento Hesley participa mais uma vez do questionamento, mas agora 

para levantar um debate incomum, mas que é de extrema importância para reflexão 

acerca da diferença de um negro que pertence a uma comunidade quilombola e de um 

negro que não pertence: É mais tem gente também não é... Ou, são negros, mas não 

são quilombolas e quando acontecem um negócio com eles na escola, eles diz: Ah! Só 

por que eu sou negro. (HESLEY, 01h49min).  

Esse último trecho da fala de Hesley se remete a um conjunto de xingamentos 

racistas que já existem há muito tempo no Brasil e que acabou se cristalizando como 

se fosse uma brincadeira ou um ditado popular nos jargões dos adolescentes que estão 

em sala de aula ou fora dela, para justificar o fato de não ter se saído bem em uma 

determinada tarefa, ou não ser escolhido para alguma função na roda de amigos, ou 

ainda de ser sempre aquela pessoa em que sempre se tiram sarro. Com isso, vemos 

nessas duas falas acima a revolta diante de situações vistas na escola e que enquanto 

negros e quilombolas, esses garotos demonstram que suas identidades estão se 

formando ao longo do tempo a partir de processos inconscientes e não estáticos desde 

o seu nascimento, até esses embates encontrados em sala de aula.  

 Observa-se que todas essas falas não só transbordam sentimentos talvez nunca 

debatidos e falados em sala de aula com aqueles colegas equivocados, mas também 

vestígios de suas identidades em formação, além do empoderamento enquanto negro 

quilombola diante de colegas de outras etnias, bem como também de sua, mas que 

compreendem a relação com um lugar específico, com uma cultura em particular. Essa 

discussão sobre identidade é bem discutida por Stuart Hall em seu livro A identidade 

cultural na pós-modernidade, em que uma de suas passagens, afirma: 
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Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre 
“sendo formada”. As partes “femininas” ou do “eu” masculino, por 
exemplo, que são negadas, permanecem com ele e encontram expressão 
inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na vida adulta. Assim, 
em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar 
de identificação, e vê-la como um processo em andamento. (HALL, 
2015, p. 24).  

 

 Baseando-se no exposto anterior, enquanto comunidade quilombola tem-se 

historicamente uma cultura, tradição e manifestações típicas daquela localidade iniciada 

por seus primeiros habitantes e perpetuada por meio desse processo de construção da 

identidade pelas outras famílias que surgiram e consequente os jovens que foram 

entrevistados. O processo identitário jamais chegará ao fim, enquanto houver embates, 

confrontos, relações pessoais haverá (re) formação de cada indivíduo e suas 

subjetividades. E com as crianças e jovens da comunidade, não seria diferente. 

Suyanne em um dos pontos interessantes da sua fala destacando o preconceito racial 

acaba deixando claro os arquétipos típico dela e de pessoas do seu mesmo grupo sobre 

o comportamento identitário: 

 

É até vergonhoso Laís... Por que assim: Quando eu encontro alguns 
colegas na rua eles me chamam de morena, por que eles falam que 
se chamar de negra é preconceito. Aí eu falo assim: será que não é 
o contrário? Por que não sou morena Laís, eu não me vejo morena, 
eu me vejo negra! Mas eles dizem; não vocês vão ver como 
preconceituoso, por que o negro tem preconceito com ele mesmo. Ai 
eu digo; isso não existe, preconceito é me chamar de morena e eu 
me admitir como morena. Eu me admito como negra, entendeu? Então 
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é isso que causa revolta, por que eles dizem que o negro tem 
preconceito com ele mesmo, mas eu gosto de ser chamada de negra, 
eu gosto de ter meu cabelo “pirado”. Eu me identifico assim! 
(MAROYSE. 03h15min). 

 

  A frase Eu me identifico assim, marca profundamente o término dessa fala de 

Suyanne e dá conta de uma construção dessa jovem que já carrega consigo uma 

edificação cultural própria, e já deixando clara as suas preferências diante da arrumação 

do seu cabelo, sendo este “pirado”, ou seja, sempre armado, solto e leve, e este se 

torna uma atitude política na sua cabeça, complementando assim a cor do seu corpo e 

seu cérebro sendo a raiz desse ato político que é soltar a cabeleira e ser chamada de 

negra e não de morena, já que esta última denominação não consegue dá conta da 

carga cultura e social pela qual Suyanne quer ser representada. 

 Neste sentido, é chegado o momento de pormenorizar ainda mais os livros que 

foram contemplados pelas escolas dos alunos quilombolas frequentadores a começar 

pelo livro de História do 5º ano onde estudam a maioria das crianças entrevistas na 

Escola Estadual Bernadinho de Sena na comunidade Juazeiro. O livro que faz parte da 

coleção Novo Girassol: Saberes e fazeres do campo de autoria Tânia Mares e Suely 

Almeida na parte do livro que abrange Geografia e História, já que este carrega em um 

só volume Língua Portuguesa, Geografia e História. Logo, entre os diversos conteúdos 

do trabalho chama atenção inicialmente a Unidade 2 que abrange a cultura popular e 

a Unidade 3 sobre os Grupos étnicos no Brasil, além do Capítulo 2 abordando outros 

tempos, outros sujeitos.  

 Nessas três partes do livro analisadas, na primeira quase não aparece à 

contribuição do negro na cultura brasileira, a não ser em textos pequenos que abordam 
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a capoeira e as comidas de influência afro brasileira. Já na segunda e na terceira 

unidade referente aos grupos étnicos no Brasil encontra-se o negro representado nas 

velhas e famosas imagens de Rugendas no contexto da escravidão. O que só faz 

confirmar o que foi referenciado pela garotinha Flaviana em 02: 31 minutos da entrevista 

onde esta foi enfática em responder um nada! Quando questionada se havia imagens 

de negros em seu livro didático.  

 Pelo o que foi analisado e revisto, até tem sim imagens de negros, só que não 

da forma como Flaviana gostaria, pois os negros que ela ver em seu livro nem de longe 

parece com seus primos, irmãos e amigos da comunidade quilombola. E se os colegas 

da sala muitas vezes a chamam de “carvão” e outros bocados de coisa, como relatou 

ainda a garotinha, o seu silêncio diante das imagens é totalmente justificado em sua 

revolta em dizer que ali nada a representa. Desta feita, esta reflexão volta-se a epígrafe 

que está no início deste capítulo em que a já citada Jovem Suyanne denuncia em seu 

discurso o aprisionamento do negro em um padrão de imagem e textos específicos, e 

que acabou os cristalizando numa moldura preconceituosa e atrasada. 

Vale salientar que o livro de História do 5º ano ainda traz em seu capítulo 3 

Negros africanos: uma história do Brasil, em que aborda conteúdos sobre a África antes 

dos portugueses, a vinda dos escravos para o Brasil e finaliza mais uma vez com a 

colonização dos escravos. Não citando nem de longe a história do povo negro no Brasil 

depois da escravidão, e muito menos em comunidades quilombolas. Questionadas mais 

uma vez sobre o que elas queriam que aparecessem, Flaviana mais uma vez deixa 

claro: Ah! Do início até hoje (FLAVIANA, 02: 58 min). Vale salientar que quando as 

crianças como a própria Flaviana já citada anteriormente, explanou que; ah! Eles ficam 
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chamando a gente de caivão, um bocado de coisa (FLAVIANA 00: 03 min), Preta, 

liderança da comunidade já destacada imediatamente tomou a fala e explanou: 

 

Mas no momento em que acontecer isso... Vocês que são jovens e 
crianças, cheguem em casa digam ao pai e a mãe de vocês, por que 
isso é crime! Em nenhuma escola era para acontecer isso. E a partir do 
momento em que vocês se sentirem descriminados cheguem em casa e 
digam que está acontecendo isso, isso, e isso. Por que logo quando Jean 
foi para a escola... ENTREVISTADOR: Quem é Jean? ENTREVISTADA: 
Meu filho. Eu fui até lá no Juazeiro (comunidade vizinha onde funciona a 
escola de ensino fundamental I e II que as crianças e alguns jovens 
frequentam) e descobri que era professora quem estava fazendo isso 
(descriminando), e avisei que se ela não parasse ia tomar as 
providências. Então fiz o ofício e mandei para a parte da secretaria (de 
educação) que cuida desses casos, Ildelita veio (Secretária de educação 
na época e até hoje) a diretora se reuniu com a professora e com os 
alunos, e foi descoberto que os próprios alunos chamavam uns aos outros 
de negros, e a própria professora disse que era uma brincadeira, mas eu 
disse, isso não é um tipo de brincadeira? Então vocês não podem deixar 
isso acontecer, no momento que ocorrer tem que denunciar. (PRETA, 
01: 00 min). GRIFOS DO AUTOR.  

 
 
 Neste momento das conversas tidas com as crianças e jovens, percebeu-se 

que Preta a entrevistada acima ficou abismada com tantos relatos de preconceito e 

exclusão étnica que os seus conterrâneos ainda sofrem, o que deu uma abertura maior 

para que ela falasse em um assunto tão delicado sofrido por ela, seu filho e sua família 

no geral no que tange a essa realidade para que eles os entrevistados passassem a 

tomar a melhor providencia possível que é a confiança em contar para os pais e 

consequentemente a denúncia formal, assim como ela o fez. Porém, por mais que as 

crianças e jovens já soubessem do exemplo do seu amigo Jean e como a sua mãe 
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reagiu, que, diga-se de passagem, da melhor forma, elas ainda hesitam, resistem, e 

aguentem a esse processo de depreciação histórica talvez por medo, falta de proteção, 

comodismo, e ainda pela própria falta de atenção por parte do professor que deve está 

atento a abordar esses temas, por mais que nenhuns dos afetados cheguem e relatem 

ao mesmo. 

Mas, já adentrando aos livros de História que são do Ensino Fundamental e 

foram escolhidos para o trabalho na Escola do Juazeiro comunidade rural próxima a 

comunidade Boa Vista dos Negros, temos do 6º ano ao 9º ano um resumo daquilo que 

foi contemplado pelos autores e editoras da História do Brasil e do mundo. De início 

podemos observar no livro didático do 6º ano, que o mesmo enfatiza pouco os 

conteúdos de história da África antes da colonização, citando em pouquíssimas páginas 

o império Mali e Banto e não elencando uma ligação mais clara sobre a civilização 

Egípcia e o território africano, ou seja, é como se esta grande civilização tivesse sido 

enorme, pomposa, desenvolvida, mas perdida no tempo e no espaço, ou em um espaço 

mais Europeu. Depois disso, nenhum outro conteúdo se remete ao continente africano 

a não ser nas páginas que abordam o início da civilização e consequente a Pré-História. 

No material didático do 7º ano o foco principal do livro de História inicialmente é 

voltado para o período medieval, entrando consequentemente na modernidade em que 

cita os principais cientistas, artistas e pensadores da época e mais adiante é iniciado o 

conteúdo que o livro contempla enquanto História do Brasil começando pela chegada 

dos portugueses ao Novo Mundo, colonização, questões indígenas, demarcação do 

território, a chegada dos espanhóis na América Latina e finalmente a escravidão 

enquanto mão de obra mais rentável ao Nordeste açucareiro. Parando 
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consequentemente neste conteúdo que será continuado no livro de História do 8º ano, 

este contemplará os conteúdos sobre o negro na História do Brasil estando ligados 

somente a questão escravocrata, nada mais, além disso, questão essa que se estende 

ao 9º ano, e que mesmo sendo um livro voltado para a história política do Brasil 

iniciando assim do período republicano até os dias atuais, não contempla conteúdos 

que apontem caminhos que o negro tomou depois da abolição, seus aspectos artísticos 

e culturais com mais ênfase, ou ainda aspectos ligados ao movimento negro, por 

exemplo, somente uma pincelada com a Revolta da Chibata1534.  

Outro entrevistado, Marcos, aluno que concluiu o Ensino Fundamental quando 

perguntado o que já tinha ouvido sobre sua comunidade a partir do seu professor de 

História Sebastião Genicarlos, o discente responde: Ele já falou muitas coisas sobre os 

antepassados da Boa vista... Passou slides também, trabalhando como era 

antigamente... (MARCOS 02: 25 min).  

 Vemos acima, a preocupação do professor Sebastião em atender a uma 

necessidade cultural que precisa ser exposta diante de outras pessoas para que estas 

passem a conhecer e valorizar a comunidade. Neste sentido, por mais que o livro 

didático seja o principal instrumento de conteúdos presentes na sala de aula, temos um 

interventor com ainda mais poder neste espaço escolar que é o professor. Não que 

                                                           
1534 Composta em sua maior parte por mulatos, negros, escravos libertos e filhos de ex-escravos no 
início do século XX, a marinha brasileira daquele período ainda tratava estes soldados com péssimas 
condições de viva e os castigavam de forma semelhante ao período da escravidão. Neste sentido, eclodiu 
uma grande revolta para lutar com estas severas punições e demais tratamentos diários, e o resultado 
disso tudo foi à aceitação do governo e em 27 de novembro de 1910 a chibata foi abolida da Marinha 
de Guerra Brasileira. Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/revolta-
chibata-joao-candido-almirante-negro-602782.shtml.  

http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/revolta-chibata-joao-candido-almirante-negro-602782.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/revolta-chibata-joao-candido-almirante-negro-602782.shtml
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este vá deixar o livro de lado e seguir, mas sim que ele consiga flexibilizar o livro 

didático partindo das necessidades existentes em seus alunos. Só colocar a culpa no 

livro não vai resolver, mas sim complementá-los com conteúdos primordiais para que 

um dia e chegue a uma efetiva mudança.  

Enquanto um produto fabricado em um contexto cultural específico e 

consequentemente por profissionais que determinam seu material e que nem imaginam 

que em Parelhas, cidade interiorana do Rio Grande do Norte exista uma comunidade 

quilombola, o livro didático caracteriza-se então enquanto uma mercadoria como muitas 

outras que são forjadas dentro do sistema capitalista.  

Finalizando a discussão deste capítulo, tem-se a partir de agora as análises das 

propostas sugeridas com os PCNs (Planos Curriculares Nacionais), o PNE de 2011-

2010 e o PNE mais recentemente aprovado e que ficará em vigor até 2024, além dos 

livros de História da primeira série do Ensino Médio e consequentemente da também 

segunda série desta mesma modalidade de ensino da coleção História: Sociedade e 

Cidadania de Alfredo Boulos Júnior. Este material é trabalhado pela Escola Estadual 

Monsenhor Amâncio Ramalho e só será trocado em 2017 quando termina o prazo de 

validade desses livros didáticos. Logo, inicialmente temos no livro da primeira série uma 

surpresa diante dos outros que já foram analisados. 

 Dessa vez a África antiga aparece sendo relatada pelo Egito e pela Núbia, ou 

seja, o livro não apresenta o Egito, principalmente, como sendo um conteúdo separado 

daqueles que deveriam está dentro da História da África, mas sim integrado, o que 

mostra um diferencial desse material diante de um conteúdo tão caro nas análises sobre 

a forma como é apresentada a África. Claro que, este conteúdo por ser muito extenso 



 

 
1350 

 

deveria apresentar ainda mais uma riqueza de detalhes que lhe é própria e que não foi 

tão bem explorada nos textos curtos do livro, porém é interessante ainda encontrar no 

final desse capítulo que mesmo resumido, se mostra muito inovador diante de tantos 

outros aqui vistos e revistos, que em seu final pode-se encontrar trechos dos estudiosos 

Alberto da Costa e Silva e Marina de Melo e Souza em que discutem a importância do 

estudo da História da África entre as novas gerações.  

 Não abordando mais nenhum outro conteúdo sobre história da África no livro da 

primeira série do Ensino Médio, inicia-se agora a reflexão acerca dos conteúdos do 

livro da segunda série dessa mesma modalidade de ensino. Inicialmente é interessante 

destacar que dos materiais já aqui observados, o livro de História da segunda série do 

Ensino Médio é o mais carregado em termos de conteúdos sobre o negro. Mesmo que 

a maioria destes se remeta a mão de obra escrava, colonização e a abolição, neste 

volume têm também um diferencial em relação da Unidade II, intitulada de Diversidade 

e pluralismo cultural e mais precisamente o capítulo 6 chamado de Africanos no Brasil: 

dominação e resistência onde este de início apresenta alguns artistas negros da MPB, 

Rap e do atletismo, seguindo por trechos que citam a África antes dos europeus, a 

escravização dos africanos, a travessia para o Brasil, enveredando-se pelo trabalho 

escravo, a violência sofrida por estes povos, além da apresentação do Quilombo dos 

Palmares como símbolo de resistência, e finalmente a aquisição de um pequeno trecho 

sobre os Remanescentes de quilombo em pouco mais de 50 linhas citando ainda o Ato 

das disposições transitórias já discutidos anteriormente. 

 O texto referente aos remanescentes de quilombo presente no livro apresenta 

não só a definição bem como a alteração na Constituição de 1988 diante das exigências 
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feitas pelos movimentos negros brasileiros diante das distribuições de terras para essas 

comunidades. Quando perguntada em momento da entrevista sobre a existência de 

textos que falassem sobre comunidades quilombolas nos livros didáticos já lidos por 

Suyanne Maroyse, a mesma responde se presenciou ou não a existência desses: 

 

Não, não!.. 
 ENTREVISTADOR: O que te perguntavam quando você falava 
que era de uma comunidade quilombola?  
Suyanne continua: Primeira coisa Laísa, que é uma coisa que 
não vou esquecer mais nunca, eles me perguntaram assim: Mas 
vocês se vestem tão bem? Sabe? Porque assim, eu acredito 
que por a gente ser quilombola a gente tinha que tá ou como 
um índio nu ou tinha que tá todo pintado entendeu?  

ENTREVISTADOR: Tipo uma tribo africana? Exatamente! Mas 
assim como se a gente não fizesse parte da cidade, entendeu? 
Como se a gente vivesse um mundinho diferente, onde ninguém 
fosse nem ali né? Até como era antes até ser mudado esse 
padrão. (SUYANNE, 05: 09 min).  

 
 

 

As explicações sobre os remanescentes de quilombo e consequentemente a 

definição espacial e cultural sobre uma comunidade quilombola presentes nos livros 

didáticos são ainda vagas e por vezes passam despercebidos em textos 

complementares que nas mãos de alguns professores diante da falta de tempo ou 

mesmo por falta de interesse e um pouco mais de estudo não percebem a riqueza do 

trabalhar temáticas como essa e a quantidade de crianças e jovens que poderão atingir 

mediante um discurso promovedor da justiça e equidade social. O que acabou não 
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sendo vista na fala de Suyanne diante daquilo que seus colegas da escola lhe 

perguntavam acerca do seu lugar de origem e convívio ficando claro diante do exposto 

que há sim um distanciamento não só espacial, mas também cultural e carregado de 

preconceitos estabelecidos e que continuam cristalizados mesmo diante de uma figura 

primordial que é o professor.  

A fala de Suyanne Maroyse, por exemplo, deixa clara a falta de esclarecimento 

do conceito de quilombola que deveriam está presentes nos livros didáticos de História, 

além da própria falta de interesse de alguns professores que em suas seleções de 

conteúdos acabam desconsiderando temáticas como essa, em prol ainda da promoção 

de uma história eurocêntrica e elitizada, e que documentos como os PCNs ainda na 

década de 90 já alertavam para serem problematizados em sala de aula, e que na 

maioria das vezes passou despercebido por agentes já citados como o Livro didático, 

o currículo escolar, além do próprio professor. Perguntados sobre quais eram os tipos 

de questionamentos que os professores faziam sobre a comunidade quilombola e em 

que períodos do ano a mesma era mais debatida Hesley volta a apontar: 

 

 
ENTREVISTADOR: Eles querem saber sobre a comunidade em um 
período específico? Ou sempre eles querem saber? 
HESLEY: Lá na minha escola (Monsenhor Amâncio Ramalho) eles 
sempre querem saber. 
ENTREVISTADOR: É semana da Consciência negra, eles querem 
saber nessa semana ou em outra?  
HESLEY: Eles querem saber muito nessa semana, porque como tem 
nós lá estudando, eles querem que todo mundo da escola todinha veja 
nós. Igual houve o desfile, o ano passado teve. (HESLEY, 1: 36). 
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Percebe-se que há uma dúvida inicial por parte de Hesley acerca do período 

em que ele e seus colegas quilombolas são citados na escola, mas logo quando a 

entrevistadora o lembra da semana da Consciência Negra o seu discurso muda 

rapidamente e o entrevistado passa a relatar que há uma facilidade em debater a 

temática da comunidade quilombola na referida semana pelo fato destes estarem 

presentes na escola, e o mesmo cita ainda um desfile que houve na escola sobre beleza 

afro. Hesley talvez ainda não tenha consciência de que uma semana é muito pouco 

para desmistificar história, preconceitos, estereótipos, e a sua própria cultura dentro de 

sala de aula, já que seus olhos brilhavam diante do entrevistador ao se lembrar de que 

em pelo menos em uma semana do ano ele e seus colegas haviam saído da 

subalternidade e se sentiam protagonistas de uma história que por direito também 

pertence a eles, e que a necessidade de ser citado na escola é primordial para que ele 

e seus colegas não sejam mais vistos como os coitadinhos como foi visto na fala de 

Preta, líder na comunidade ou ainda que vivessem em um mundinho diferente como 

também defende Suyanne Maroyse.  

III- CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Em todos os estados brasileiros, era para ter um canto 

nos livros que falassem de todas as comunidades, por 

exemplo, as do Rio Grande do Norte e botasse nos 

livros para a gente estudar sobre nós... (HESLEY-

00: 43 min de entrevista). 
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Assim como Hesley e a Comunidade Quilombola Boa Vista dos Negros, existem 

ainda outros grupos étnicos que também queriam aparecer com outra representação e 

outra descrição, é o caso dos grupos indígenas norte rio grandenses, por exemplo, mas 

isso já seria uma nova discussão que não dá para se alongar aqui, já que está se 

tratando de uma comunidade específica, e isso também deve partir também dos 

interesses de outros pesquisadores, se já não iniciaram pesquisas nessa área, o que é 

louvável. Porém, a pesquisa em questão tinha uma só pergunta que dava uma abertura 

para que aparecessem várias outras, e a resposta veio, não de forma clara de todos 

os entrevistados, mas Hesley conseguiu refletir o mote principal do questionamento e 

representar os seus colegas lindamente quando explanou a necessidade de ser 

representando e de ver seus companheiros representados  nos livros didáticos de 

História, naquele momento ele falou por sua comunidade, sua ancestralidade, e pelas 

suas tradições, ou seja, a fala não é egoísta, mas sim solidária e se estende a todos. 

Como a própria Suyanne deixou entendível, existe um afastamento da sociedade 

geral e o que ela sabe sobre uma comunidade quilombola. Esperar que eles se 

vestissem e se pintassem lembrando as tribos africanas é de uma desinformação 

imensa, pois neste sentido tem-se uma população incompreensiva para com essas 

comunidades, que tem conceitos formalizados e cristalizados antecipadamente, e que 

ainda não conseguem distinguir tempo e espaço quando se trata se populações negras 

espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E o resultado disso tudo são as falas conscientes 

de um processo histórico social que acabaram os colocando numa posição subalterna, 

folclórica e estereotipada, mas que já demonstram nuance de empoderamento, 

afirmação, e principalmente de resistência diante de um contexto maior e avassalador 
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onde se dá o embate de culturas e etnias diversas que em suas individualidades ou 

coletividades lutam juntas para conseguir seu reconhecimento e a valorização de suas 

tradições. 

 Foram falas e depoimentos particulares, já que a exclusão é expressa de 

maneira diferente a quem está sofrendo, mas por mais que se tratou de um grupo 

quilombola que se encaixa nos padrões e características comuns daquelas exigidas 

pela lei para ser uma comunidade quilombola hoje no Brasil, viu-se que Suyanne, por 

exemplo, tratou de transformar o afastamento imposto em luta nas escolas, com os 

jovens, e auxiliando nos trabalhos da Assistência Social da cidade de Parelhas, Preta 

sofreu a dor do preconceito sofrido pelo filho e se tornou uma das principais lideranças 

da comunidade, Hesley deixou bem claro aquilo que ele quer que apareça nos livros 

de História, ou seja, ele quer e necessita que ele e seus familiares também estampem 

a história que se segue depois da escravidão, depois do período republicano, e depois 

da constituição de 1988, já Marcos e Flaviana, Isac que também concordava com os 

colegas quando expressavam que havia ainda uma história atrasada do negro e 

reclamavam dos colegas que faziam piadas do tipo: ah! Só porque eu sou negro, no 

sentido depreciar, rebaixar, e relembrar sempre e sempre o sofrimento do período 

escravocrata. 

  Explorar esse não ter imagens de negros e informações sobre comunidades 

quilombolas nos livros didáticos aqui analisados também deu margem para pensar uma 

série de questões que estavam ligadas a injustiça social, exclusão, estereótipos, e a 

própria história da Comunidade Quilombola Boa Vista dos negros que foi reclamada a 

partir da incompreensão que os seus membros percebem diante da verdadeira versão. 
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A dança do Espontão, a festa de Nossa Senhora do Rosário, os cabelos “pirados” como 

destacou Suyanne, além daqueles trançados, e todos os outros fenótipos que descreve 

um ser Quilombola não é folclórico e nem exótico, mas sim personalidade e raiz de 

uma ancestralidade em comum que também querem justiças e questionam a falta de 

suas temáticas dentro dos livros de História do país.  
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TRAVESSIAS TRANSATLANTICAS NA LITERATURA: REPRESENTAÇÃO 
DOS ESCRAVIZADOS NO SÉCULO XIX EM CASTRO ALVES 
 

Rodrigo Ferreira da Silva1535 
 

Um dos Oceanos mais importantes, palcos de grandes navegações e revelações 

desde o século XVI, vem sendo discutido amplamente sobre várias perspectivas, 

principalmente sobre as questões relativas as Travessias em seus mares, pois dele a 

humanidade negra passou por um desprendimento, que através dos navios negreiros, 

foram sendo aos poucos levadas as outras partes do planeta, e dentre estes lugares 

se encontra a América. 

Sob sua imensidão, os navios faziam do mar sua extensão de comercio e 

sofrimento, pois com o tráfico de escravos entre África e Brasil, muitas relações se 

firmaram e foram desconstruídas também. No entanto, as travessias Transatlânticas 

nos navios negreiros agora é palco de nossos questionamentos, de modo que convido 

a entrar no mundo das navegações onde as revelações apenas estão por vir. 

Levando em consideração os efeitos desse tráfico e suas relações de 

sociabilidades entre os continentes e ainda no tocante as travessias, um dos 

pesquisadores mais estudados, é Paul Gilroy (2001) que com sua obra O Atlântico 

Negro. Modernidade e dupla consciência traz a discussão sobre outro prisma o que até 
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Secretaria Municipal de Educação de Mari-PB e Coordenador de Metodologia do Ensino de História da 
Secretaria Municipal de Educação de Caldas Brandão-PB. 
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então a historiografia positivista tratava com tráfico. Em suas leituras é muito mais 

abrangente e com ele tem outra conotação. 

Neste sentido há um convite a discutir sobre essa regionalização negra e como 

essa dualidade que vê em sua pesquisa, principalmente ao discutir a diáspora e que 

pela culturalização híbrida que se formou com o contato entre as diversas culturas 

transatlânticas. O sentido que traz à tona no modelo do que chama de Atlântico Negro 

é certamente um sentimento em que propõe a desterritorialização que se opõe a uma 

cultura fechada, neste caso, rompe com as velhas estruturas conceituais, pois enfoca 

que, 

Sob a chave da diáspora nós poderemos então ver não a raça, e sim 
formas geopolíticas e geoculturais de vida que são resultantes da 
interação entre sistemas comunicativos e contextos que elas não só 
incorporam, mas também modificam e transcendem (GILROY, 2001, 
p. 25) 
 

Nesse sentido é imprescindível perceber as dimensões das transações entre as 

nacionalidades que usavam do tráfico de negros sua barganha, não pelo viés da raça, 

mas pelas questões geoculturais e pelas relações que foram sendo construídas, 

formadas justamente, pelas redes de interação entre as partes envolvidas neste 

processo. 

Nesta perspectiva o navio que é objeto de transporte nas travessias é um lugar 

de trocas culturais e também de relações políticas e culturais, pois coloca em circulação 

ideias, ativismos, que neste caso, seria o navio um sistema vivo, onde na opressão da 
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condição de escravizados que estavam os negros, há as trocas “microculturais e 

micropolíticas” (GILROY, 2001, p. 38). 

Para que a travessia transatlântica viesse a acontecer era necessária uma rede 

de conexões, que permitia a funcionalidade e a rentabilidade entre todos os lados, quer 

seja dos traficantes, quer seja dos financiadores das travessias. Neste sentido Lame 

(2012, p. 5-6) argumenta que, 

 
 

O tráfico transatlântico apresentava-se sob duas formas: o comércio 
triangular e o tráfico direto entre o Brasil e o centro-oeste africano, 
Congo e Angola, para onde eram encaminhados escravos oriundos 
de Moçambique. De modo muito esquemático, os escravos eram 
embarcados nos portos da costa ocidental da África em troca de bens 
manufaturados na Europa, ou até mesmo produzidos nas plantações 
(álcool de baixa qualidade). Os escravos que haviam sobrevivido à 
viagem de seis a oito semanas eram desembarcados nos diferentes 
portos americanos e colocados à venda. Os navios seguiam então 
para Europa com produtos das plantações. Outra rota do tráfico ligava 
diretamente a África central ocidental ao porto do Rio de Janeiro. 
 

 
Essas duas formar de comércio, era muito comum, principalmente porque as 

redes de interesses econômicos se fazem desde a embarcação dos negros nas costas 

africanas as trocas comerciais com os portos brasileiros. A relação sempre desigual 

como é apontada pela autora, pois os escravos eram trocados economicamente por 

produtos de baixa qualidade nas costas africanas. 

Diante desta relação, os negros vindos nas embarcações negreiras, já na 

condição de escravos, evidentemente os que sobreviviam ao longo período no mar, nos 

porões dos navios que sempre eram insalubres e não davam condições de sobrevida 
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a todos os negros, devido as péssimas acomodações que tinham e neste sentido, aos 

sobreviventes, uma nova relação comercial, mas agora já nos portos americanos e 

muito destes, nos portos brasileiros, onde foram trocados comercialmente por produtos 

primários, ou seja, produtos de origem das plantações. 

Além desta rota que vinha com produtos europeus de baixa qualidade que eram 

também trocados por escravos e vinham aos portos brasileiros, havia uma outra rota 

marítima, que ligava diretamente o porto do Rio de Janeiro à África central Ocidental 

como bem destaca a autora. Nesta perspectiva o Brasil se desponta como um dos 

maiores entrepostos comerciais de escravizados neste momento, pela sua localização 

e também pelo mercado consumidor, que no século XIX, via nos escravizados a crença 

de fazer o Brasil crescer nas mãos dos explorados. Aliados a esta questão, também 

havia o fortalecimento da economia rural que enriquecia uma camada da população em 

torno da capital do Império, de modo que aumentou significativamente a importação dos 

negros vindo do continente africano. 

Esta lógica comercial que aponta Lame (2012) deixa claro a estrutura que se 

montou em torno do tráfico de escravo nas travessias transatlânticas, que deixou 

rentável e um negócio de grandes proporções que envolvia vários atores e atrizes 

nestas relações comerciais que envolvia seres humanos na condição de escravos. 

Eltis, Richardison e Behrendt (2000) apontam em seu estudo que cerca de 15% 

dos africanos que eram embarcados nas costas africanas não chegavam ao seu destino 

final. Isto implica dizer que havia uma alta taxa de mortalidade nas travessias 

transatlânticas, que nos leva a concluir que as condições de transportes eram de 

péssimas condições, não ofertando possibilidades de vida a todos os negros durante o 
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percurso. Além do mais, vale salientar que segundo os autores, cerca de 90% ou mais 

deste comércio de escravos eram feitos pela América, e neste sentido destaca-se o 

Brasil como um dos maiores importadores deste tipo de comércio. 

A quantidade de embarcados negros no Brasil é consideravelmente alta, nas cifras 

dos milhões de negros durante todo o longo período de relações comerciais nas 

travessias transatlânticas entre o Brasil e a África. Nesta perspectiva, os autores 

utilizando de uma tabela de Philip Curtin (1960) em sua obra The Atlantic Slave Trade, 

descreve que em 1881 a 1855 só os navios portugueses fizeram cerca de 1.692,5 

milhões de desembarque nas terras americanas. 

Neste sentido amplia a visão sobre como o tráfico foi intenso nestas travessias e 

mesmo, com as perdas de negros escravizados conforme já enfocado aqui, era intenso 

e muito rentável. O número de desembarques no século XIX que apresenta os autores 

afirmam essa relação intensão entre Portugal e Brasil, que os mesmos sentiram 

dificuldades em mapear em números os registros dos barcos pós 1.845, quando as 

embarcações brasileiras também passaram a ser alvos da Marinha Real Britânica no 

combate ao fim do tráfico de escravos, ou seja, no fim dessa rota que trazia os negros 

e escravizavam no Brasil. 

Diante deste contexto, Eltis, Richardison e Behrendt (2000, p. 40) expõe que, 

 

É certo que, entre 1811 e 1867, os donos do tráfico negreiro eram 
portugueses, espanhóis, franceses, e em menor proporção brasileiros, 
e que depois de 1832, com exceção para alguns expatriados como a 
firma Gantois & Martin da Bahia, os franceses já não participavam... 
baseado no fato de que a maioria dos navios negreiros brasileiros 
registrados era de proprietários com nacionalidade portuguesa. 
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Nesta perspectiva, percebemos que os navios que comercializavam no tráfico de 

escravos eram em sua maioria de posse registrada de navegadores portugueses, de 

modo que neste sentido, de forma sensível acaba que realmente enquanto dados 

numéricos, o tráfico estava em franco declínio. Mas isto não é verdade, pois mesmo se 

neste caso, não houvesse embarcações brasileiras no comércio marítimo, mas as 

embarcações portuguesas estavam a serviço dos comerciantes brasileiros. 

Então, podemos ainda discutir que a partir destas informações que os autores nos 

apresentam, o comércio por navios brasileiros de fato estava no fim, mas que mesmo 

em 1867 como aponta os pesquisadores, as embarcações aconteciam, pois estavam 

em posse de proprietários portugueses e de modo que, conforme dados já 

mencionados, muitas foram as embarcações nos portos brasileiros, inclusive na década 

de 1860. 

Tratando com os documentos e correspondências entre o governo britânico e o 

governo brasileiro, Mamigonian (2011) aponta em seus estudos que entre 1851 a 1854 

realmente há um engajamento no sentido de abolir o tráfico de escravos nos portos do 

Brasil. Inclusive com a participação efetiva dos governos locais que contribuirão para 

este fim. Até certo ponto eu desconfio dessa ação do governo pelo fim do tráfico, 

mesmo tendo leis e autorização aos navios ingleses de abordarem as embarcações 

brasileiras tocante ao tráfico nas travessias transatlânticas. 

Segundo Silva Jr. (2012) aponta em sua discussão que o tráfico de escravos feita 

nas travessias transatlânticas pela sociedade brasileira escravagista fora uma das que 

mais perdurou no mundo. Neste sentido os portos do Rio de Janeiro, Salvador e de 
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Recife no século XIX, fora os que mais receberam escravos vindos do continente 

africano e mesmo depois da proibição do tráfico em 1850, ainda ficara na ativa na 

ilegalidade até a década de 1860, quando de fato segundo o autor acontece a 

supressão final das travessias tangente ao tráfico de escravos vindos da África. 

Neste sentido, certamente ao perceber já que em suas viagens Castro Alves teve 

contato em seu trajeto poético me Pernambuco, Bahia e São Paulo, onde também, fora 

bastante intensa sua produção poética. Neste caso, seu poema Navio Negreiro, pode 

inclusive vir a questionar a tão tardia aplicação das leis que foram promulgadas para a 

finalização definitiva do tráfico dos negros vindos da África nos Portos Brasileiros. 

 Diante desta discussão, o autor acrescenta o autor que nem todos os africanos 

chegaram aos portos brasileiros, por terem sido resgatados pela Marinha Britânica, onde 

muitos foram levados para as colônias do Reino Unido, como na Colônia de Serra Leoa. 

É interessante que parte das libertações dos cativos, aconteceram com os de origem 

da África Centro-Ocidental, cerca de 64% dos negros tinham essa natalidade aponta. 

Concernente a esta questão das apreensões dos navios negreiros por parte da 

Marinha Real Britânica, Mamigonian (2011, p. 68) destaca em seus estudos que, 

 

Dentro desse esquema, os africanos trazidos a bordo de navios 
negreiros com destino ao Brasil e a Cuba capturados pela Marinha 
Real seriam sistematicamente transportados para o Caribe britânico 
como trabalhadores por contrato. Tema importante na historiografia 
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Conforme destaca, os navios que eram capturados eram de fato levados para as 

Colônias Britânicas, e de acordo com seus estudos eram dados contratos de trabalhos, 

que fugiam assim da lógica escravista em que estavam sendo levados. Dessa forma, a 

intervenção Inglesa, poria fim sob pressões no que se refere a este tráfico de escravos, 

mas, nem todos os navios eram abordados. 

A ideia de que as apreensões eram de fato a solução para os negros, não tenho 

muita certeza sobre esta situação, pois nada diz que os negros que estavam a ser 

comercializados teriam condições igualitárias aos demais ingleses e quais atividades 

eram oferecidas em seus contratos. 

No entanto, com certeza por mais indesejado que fosse o trabalho, era 

significativamente melhor que a escravidão na América. A sorte do navio ser abordado 

sobre o mar determinava os rumos e os destinos dos negros africanos. Era um dilema 

entre a liberdade e a escravidão pelo canhão inglês. 

Diante deste cenário de libertações e tráficos, como eram as acomodações nos 

navios negreiros neste contexto? 

Para este questionamento Rediker (2011), apresenta uma discussão muito salutar 

que é, com eram as embarcações e cita uma pintura feita por uma testemunha ocular, 

de como eram os porões onde se transportavam os negros escravizados. A pintura ao 

qual o autor se refere é a The slave deck of the Albaroz, prize to the Albatross de 1845 

pintado pelo tenente Francis Meynell da Marinha Real Britânica, depois que seu navio 

libertou os escravizados de um navio tumbeiro brasileira ou português, o autor não deixa 

claro. 
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Desta forma, na pintura é vista um amontoado de negros e negras, uns sobre os 

outros, sem nenhuma forma de higiene ou mesmo, condições de transporte de pessoas 

sobre os mares. Ainda se observa pouco espaço para circulação dos negros e a própria 

circulação do ar era comprometida devido ao grande número de pessoas que ali 

estavam, pois, a ventilação assim como a iluminação interna eram bastante deficitárias. 

Aliados a esta questão, ainda se observa que havia barris entre o ambiente de 

dormir dos escravizados, que poderiam ser nesta perspectiva, várias caixas que levam 

mantimentos e produtos necessários para o trajeto. Rediker (2011) referendando a 

pintura, descreve que essa visão pintada pelo Meynell, era sobre o convés inferior, ou 

seja, onde exatamente eram acondicionados os negros. Ainda acrescenta que no ato, 

foram libertados cerca de 300 escravos que estavam a bordo, no entanto não evidencia, 

o que aconteceu com eles após esta abordagem, se foram levados de volta a África ou 

deixados em algum ponto ou mesmo levados para a costa litorânea. 

Diante desta discussão até aqui a presentada, na quarta parte deste poema, o 

poeta é bastante enfático e trágico em seus versos a descrever como eram feitas as 

acomodações nas relações interpessoais dentro do navio tumbeiro em alto-mar. Não 

era de se esperar que alguém pudesse com tanto primor, ter a coragem de escrever 

como os negros na condição de escravos estavam nos navios. 

Neste sentido Castro Alves escreve em seus versos com via os porões, ou seja, 

a parte inferior dos navios negreiros: 

 
Hoje... o porão negro, fundo,   
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Infecto, apertado, imundo,   
Tendo a peste por jaguar...   
E o sono sempre cortado   
Pelo arranco de um finado,   
E o baque de um corpo ao mar... 
(Navio Negreiro, ALVES, 2014, p.101-02) 

 

Diante da estrofe acima, percebo que tenta deixar claro as condições de 

habitações que os escravizados passavam no transporte da África para o Brasil. 

Travessia cuja crueldade não tinha limites e era necessário retratar as pessoas da 

sociedade como eram estas condições. 

A ousadia do poeta é considerada como rebeldia, pois coloca em cheque como 

os cristãos se comportavam diante deste sistema de escravidão. Rediker (2011) em 

suas discussões aponta como eram estes porões através das leituras que um pintor da 

Marinha Britânica que ocularmente descreveu tal situação, conforme já tratado aqui. 

Neste sentido Castro Alves quando diz em seus versos que era infecto, apertado, 

imundo nos remete justamente a visão de um ambiente que não era propício para que 

fossem transportadas pessoas. De certo, o poeta quis denunciar a insalubridade, tanto 

que cita infecto e acrescenta imundo para realçar ainda mais a zona de alta 

periculosidade de se estar num ambiente como era aquele. 

Em Navio Negreiro, enfoca decididamente como estas embarcações contribuíram 

para e perda da saúde e de vida dos escravizados durante as travessias, pois mesmo 

tendo os porões fundos e negros como ele mesmo destaca nesta estrofe, dá uma 
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dimensão de grande espaço, e nos versos seguintes observamos que mesmo sendo 

amplo era um ambiente insalubre. 

Tanto que nos versos que seguem a estrofe o poeta deixa claro que estes porões 

não eram acomodações que permitiam a vida, mas tinham a morte como companheira. 

A este sentido escreve nos versos e o sono sempre cortado/ Pelo arranco de um 

finado, onde a noite certamente na escuridão muitos partiam e com o último suspiro o 

sono era ceifado, pois tinham que auxiliar no pós-mortem. 

Dessa forma, o poeta mostra, o que acontecia poeticamente com as condições 

que eram dadas aos negros e negras ao embarcarem contra suas vontades nos navios 

que lá estavam para comercializa-los. Nesta perspectiva, podemos ainda perceber que 

não era um bom negócio que se perdessem, pois, alguém iria pagar tais prejuízos aos 

financiadores da travessia pelos Tumbeiros. 

No entanto, esta visão mesmo sendo capitalista, não era suficiente e sempre 

muitos cativos não chegavam ao destino final, pois a viagem era longa e a alimentação, 

acomodação e tratamento não contribuíam para que de fato todos os negros e negras 

chegassem ao porto na costa brasileira. Certamente, esta estrofe é uma das mais 

geniais da literatura brasileira, por justamente apresentar aos leitores e ouvintes uma 

ideia de como seria estes porões que eram as acomodações dos cativos da África ao 

Brasil. 

Mas quando as vidas iam partindo como a noite, o que era feito com os corpos 

dos falecidos? O poeta nesta mesma estrofe apresenta uma questão importante, e 
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talvez a única neste caso a ser tomada: E o baque de um corpo ao mar... Então, 

poeticamente Castro Alves versifica que eram jogados ao mar, uma espécie de 

banquete. Isto nos remete também a uma outra leitura nas palavras do poeta, pois já 

que menciona que é um banquete, e banquete dá uma ideia de comida farta, isto nos 

remete que muitos eram os que foram jogados ao mar. 

O próprio poeta já prepara o leitor expondo que as condições não eram de vida 

nas embarcações de modo que não restava outa possibilidade para algumas pessoas 

que não aguentava a travessia se não a morte. Já que como cita também nesta estrofe 

que era infecto, então havia muitas proliferações de bactérias e outras do gênero que 

deixava o ambiente inóspito e de certo modo, sem condições de ficar, mas ali estava 

os escravizados: homens, mulheres, crianças e idosos.  

Nas discussões sobre as Travessias Transatlântica, o Navio Negreiro de Castro 

Alves sem sombra de dúvidas reflete bem esta questão, justamente pelo poeta dedicar 

a escrever o que ele mesmo chama de tragédia no mar. Entretanto, há algumas críticas 

sobre seu texto que nem sempre são positivas principalmente no que se refere ao 

enredo. 

Diante desta perspectiva, é que Oliveira (2007, p. 69) 

 

A quarta parte de “O navio negreiro” tem sido considerada tanto pela 
crítica literária castroalvina quanto pelos seus biógrafos como um 
débito para com vários outros poemas e poetas, como “The slave 
ship”, de John Greenleaf Whittier, “Les nègres et les marionettes”, de 
Pierre-Jean de Béranger, e, de modo mais intenso, “Das 
Scklavenschiff” de Heinrich Heine, autores que, ao lado de Hugo, 
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Dante, Cervantes, José de Alencar, dentre outros, fizeram parte do 
repertório de leitura de Alves. 
 

 
A quarta parte do poema de Castro Alves de fato segundo o autor, ele apresenta 

uma familiaridade com outras versões europeias, que é possível em sua visão, 

compreender esta relação inclusive as possíveis leituras que Castro Alves teria feito, ou 

mesmo teria contato e assim, pudessem fazer em seu enredo tal familiaridade. 

Silva (2006) já tinha alertado sobre esta questão, pois o enredo da obra Alemã 

Navio Negreiro de 1854, apresenta essa mesma estrutura e história muito próximas 

que denotaria essa relação. Deste modo, Oliveira em sua Dissertação aponta que 

juntamente com os estudos que Costa e Silva (2006) fez sobre Castro Alves, pode 

concluir que de fato houve contato principalmente com o texto Das Scklavenschiff de 

Heinrich Heine. 

Apesar do próprio autor reconhecer essas relações de sentidos e de enredo entre 

os textos do alemão e do poeta brasileiro, contudo, encontra particularidades que 

distanciam os textos entre si, principalmente quando diz que, 

 
 
 

A diferença, aos nossos olhos, é que o alemão vale-se de uma 
perspectiva duramente realística; o eu-poético descreve a cena sem 
se envolver nela, porque sempre em posição distante. Já o poeta 
brasileiro, romântico, narra o deslocamento da câmera poética até o 
navio, sente-se ferido, desesperado diante de tantas cenas vis. 
Pensamos que um dos objetivos do texto seja transferir para os 
corações dos que lhe ouvem a comoção e/ou a piedade dos que se 
encontram em situação cativa. (OLIVEIRA, 2007, p.69) 
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Neste sentido, o autor aponta em seus estudos que há diferenças quando ao 

envolvimento do e-lírico em seu texto. Neste caso, Castro Alves envolve-se dentro de 

suas narrativas poéticas, permitindo expor suas visões e junto com o leitor embarcar 

em sua própria poética, justamente por expor sua indignação e participando com seu 

olhar criticamente sobre o enredo. 

Evidentemente, percebe-se junto com o poeta baiano, toda sua indignação, 

revolta e lamento daquela situação que escreve em sua poética, neste amplo sentido 

observa-se que há uma interação entre o poeta e seu público no que tange a história. 

E como tão bem enfocou Oliveira (2007), um dos objetivos seria mesmo, transferir para 

o coração todas as emoções que neste momento o faz nesta parte do poema. 

Nada impede que diante das leituras que fez, não tenha lembrado ou mesmo, 

redigido de tal maneira que tenha de fato, ficado muito similar a outros textos que tratam 

desta temática e de forma tão contundente. O próprio Oliveira faz essa indagação em 

sua pesquisa. 

Costa e Silva (2006) trata sobre esta questão, mas deixa claro seus 

ponderamentos e crenças, que Castro Alves criou suas cenas e a sua imagem e 

impressão poética em seu poema, participando e exprimindo suas emoções e razões, 

desejos e anseios sobre a situação dos negros escravizados. Em Alves nesse sentido 

há uma humanização para com a causa e não apenas cita o fato, mas olha, participa 

e faz o leitor caminhar nos horrendos porões da escravidão negra dos navios tumbeiros. 

Diante desta discussão apresentada até agora, vamos embarcar nestas ondas, 

ver como a Travessia Transatlântica de uma forma poética por Castro Alves, descreve 
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os horrores que a poesia viu e o poeta narrou, como nas águas do Oceano Atlântico 

os negros percorreram pelos tumbeiros, uma das mais trágicas histórias sobre o mar, 

onde as águas dos mares eram bem menores que as lágrimas de dor, lamento e tristeza 

durante a travessia. 
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