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ENSINO DE HISTÓRIA, CURRÍCULO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 

uma análise da matriz curricular do IFRN (2005-2011). 

 
Aline Cristina da Silva Lima

1
 

 

 
RESUMO: A história, enquanto ciência passou por uma renovação em seus 
métodos, fontes e objetos de pesquisa. Tal evento interferiu no seu processo 
de difusão e apropriação do conhecimento histórico em diferentes níveis de 
ensino, inclusive na Educação Profissional. Neste sentido, avaliamos a relação 
entre as transformações empreendidas na historiografia e no ensino de História 
durante o século XX, e suas repercussões no discurso da Matriz Curricular do 
Curso de Turismo - Ensino Médio Integrado (IFRN- campus Natal central) entre 
os anos de 2005 e 2011, especificamente no que se refere à História. Para 
tanto, recorremos à leitura de autores que abordam a historiografia, o ensino de 
História, e a Educação Profissional, com ênfase no Ensino Médio Integrado - 
EMI. Além disso, avaliamos alguns documentos que embasam a implantação 
dos EMI nos Institutos Federais: o Decreto nº 5.154/04, que restabelece a 
possibilidade da oferta de Ensino Médio de forma integrada; o Parecer nº 
39/04-CEB/CNE, que versa sobre a aplicação do Decreto 5.154/04; a 
Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de fevereiro de 2005, que atualiza as Diretrizes 
Curriculares Nacionais a partir do Decreto 5.154/04; e a Matriz curricular 2005-
2011. As novas tendências e pesquisas acerca do ensino de História 
pressupõem uma formação humana integral, que possibilite o uso de diferentes 
fontes, linguagens e métodos. Supomos, portanto que a proposta curricular 
para os cursos de EMI priorizem essa renovação historiográfica. Selecionamos 
o curso de Turismo por este possuir, à época, uma carga horária de História 
bem relevante. Perpassando pela História Geral (comum a outros cursos do 
EMI) e específica, a exemplo de História da Arte e História do Rio Grande do 
Norte. 
 
Palavras-chave: Renovação historiográfica, Matriz Curricular, Ensino Médio 

Integrado, Ensino de História. 
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No Brasil, em meados do século XIX, foram criadas diversas instituições 

de ensino voltadas para a iniciação em um determinado ofício, com o intuito de 

atender às crianças pobres, órfãs e os abandonadas (BRASIL, 2007). Os 

interesses eram os mais diversos: motivar os trabalhadores para atuarem na 

incipiente industrialização, evitar o desenvolvimento de idéias contrárias ao 

governo e propiciar a instalação de fábricas e o progresso da nação. Tudo isso 

sobre a forte influência do pensamento positivista na educação, que desde a 

proclamação da República entusiasmava o pensamento político social no 

Brasil. Uma das principais ações no âmbito educacional pode ser sintetizada no 

pensamento de Cunha (2005, p. 6), 

 

A influência positivista manifestou-se, também, no 
dispositivo que combatia a aristocracia: ‘A República 
não admite privilégio de nascimento, desconhece foros 
de nobreza, e extingue as ordens honoríficas 
existentes e todas as suas prerrogativas, bem como os 
títulos nobiliárquicos e de conselho’. Em 
consequência: ‘É garantido o livre exercício de 
qualquer profissão moral, intelectual e industrial’.  

 

Há, nesta lógica um processo intenso de inferiorização dos trabalhos manuais 

no país em decorrência do longo período de escravização. O que consolida a divisão 

entre trabalho manual/trabalho intelectual e na educação reafirma a dualidade de 

classes, os que serão formados para progredir nos estudos e os que serão formados para 

atender às demandas do mercado, sem possibilidade de refletir sobre seu lugar social. 

O Decreto 7.566, de 23 setembro de 1909, assinado pelo presidente Nilo 

Peçanha, é considerado o marco inicial do ensino profissional, científico e tecnológico 

de abrangência federal no Brasil. O ato criou 19 Escolas de Aprendizes Artífices, que 

tinham o objetivo de oferecer ensino profissional primário e gratuito para pessoas que o 

governo chamava de “desafortunadas”. Estas instituições personificavam o modelo 

taylorista-fordista, que se caracteriza pela rígida divisão do trabalho. O resultado foi um 

ensino profissional que se preocupava apenas com a capacitação para uma atividade 

laboral, sem atender as necessidades da formação humana. 

Segundo Gramsci (1991) a solução para essa dicotomia seria uma escola que 

aproximasse o trabalho intelectual do manual. No caso brasileiro, dada a patológica 
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desigualdade de classes e um aparelhamento estatal que sempre se eximiu das 

responsabilidades com a educação básica, a escola unitária é utópica. Nesses termos, 

contemporaneamente, a solução seria um Ensino Médio na forma Integrada (EMI), 

como mecanismo tanto de acesso ao ensino superior, quanto de ingresso no mundo do 

trabalho para uma grande parcela social que necessita se inserir na atividade produtiva 

precocemente. 

Para tanto, é preciso problematizar e repensar as bases epistemológicas e 

conceituais que embasam o currículo do EMI, partindo do pressuposto de que o 

currículo é a maneira pela qual a escola se organiza e orienta suas práticas, por esse 

motivo tem sido objeto de investigação de diferentes correntes do pensamento, haja 

vista que o mesmo legitima as relações de poder e produz identidades sociais e 

individuais. É o currículo, portanto, um artefato cultural. (MOREIRA; SILVA, 2009). 

No final dos anos 50 e durante os anos 60 do século XX, o discurso pedagógico 

resumia-se a: ideias tradicionais, idéias humanistas, e utópicas. Neste sentido: 

 

Não é difícil compreender por que autores inconformados com as injustiças e 

as desigualdades sociais, interessados em denunciar o papel da escola e do 

currículo na reprodução da estrutura social e ainda, preocupados em construir 

uma escola e um currículo afinados com os interesses dos grupos oprimidos 

passaram a buscar apoio em teorias sociais desenvolvidas principalmente na 

Europa para elaborar e justificar suas reflexões e propostas. [...]. 

(MOREIRA; SILVA, 2009, p. 14). 

 

Dentre essas teorias, podemos elencar a etnometodologia, o interacionismo, a 

fenomenologia e a psicanálise. O currículo passa a ser problematizado sob novas 

perspectivas, abrindo espaço para compreendê-lo para além das relações de poder, ou 

reprodução social. Esse fato corroborou para que na década de 1970 houvesse uma nova 

conceituação de currículo, sob o viés de duas correntes: neomarxistas (subordinação da 

experiência humana à estrutura de classes) e humanista e hermenêutica (secundarização 

da base social). 

Ao ter por base essas correntes de pensamento, passou-se a ver o currículo não 

só sobre a perspectiva comportamental, dos procedimentos científicos em avaliação, do 

planejamento, da implementação e controle do currículo, desenvolve-se, então a 

sociologia do currículo: que enfoca a relação entre currículo e estrutura social, currículo 

e cultura, currículo e poder.   
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Como representante da concepção de currículo crítico, nos embasamos em 

Michael Apple, o qual esteve envolvido com os movimentos sociais e intelectuais de 

esquerda dos EUA. E muito embora esteja sempre associado ao neomarxismo, 

concordamos com João M. Paraskeva, quando assim afirma: 

 

Michael Apple revelou-se um intelectual e um pensador avant la lettre, 

denunciando ao longo de mais de três décadas uma explícita evolução 

intelectual, revelando uma complexidade de pensamento e amplitude de 

análise e ainda um ecletismo que impede a possibilidade de lhe reduzir a um 

mero rótulo. Cai assim por terra, os que, de uma forma algo precipitada, o 

defendem, de uma forma pálida, simplesmente, como um Neo-Marxista. 

(2002, p. 111). 

 

Apple defende o cunho político do ato educativo, alegando que os 

conhecimentos que são produzidos no espaço escolar estão diretamente ligados a um 

grupo que consegue sobrepujar outros. Por isso ele questiona as formas de 

conhecimento difundidas e a quem pertence essa cultura? Por que o conhecimento de 

alguns grupos é declarado oficial, enquanto de outros é tido como popular? 

Para responder a esses questionamentos é preciso investigar as relações que se 

dão na escola a partir das relações de subordinação e dominação que existem em nossa 

sociedade. Não é possível entender essa concepção, sem compreender o conceito de 

hegemonia: conjunto organizado de significados e práticas, ao sistema central, efetivo e 

dominante de significados, valores, ações que são vividos, a hegemonia atua para 

saturar nossa própria consciência. (APPLE, 1982). 

A escola pode servir a essa lógica da cultura dominante, que transforma o 

currículo em um objeto extremamente seletivo e que serve à lógica do mercado são, 

portanto, agentes de hegemonia cultural e ideológica. Ao se problematizar o currículo se 

desmascara o conteúdo ideológico latente, bem como a regularidade do comportamento 

das instituições que, segundo Apple, não são neutras em termos de seus resultados 

econômicos. Para superar a hegemonia não basta apenas desafiar as práticas 

educacionais dominantes, mas os valores e ações que se acham fora da instituição de 

ensino. Porém, o próprio educador é um ser político e pode servir a hegemonia ou 

exercer uma ação contrahegemônica, numa perspectiva de responsabilidade social e 

maximização da igualdade econômica, em outros termos, fazer com que as vozes dos 

dominados sejam ouvidas. No entanto, “Estamos desacostumados a ver a atividade 

educacional de um ponto de vista ético, político e econômico, para não dizer crítico, 
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haja vista a natureza verdadeiramente difícil de ser um educador decente.” (APPLE, 

1982, p. 23). 

A partir dessa discussão, é que se constrói a noção de currículo oculto, tendo 

em vista que a escola não está deslocada das demais instituições. Comumente as 

instituições com as quais a escola dialoga são as que reproduzem as desigualdades 

sociais e a assimetria de poder. 

  

Como se tem constantemente discutido aqui, não é fortuito o conhecimento 

que se introduziu nas escolas no passado e que hoje se introduz. É 

selecionado e organizado em torno de conjuntos, de princípios e valores que 

provêm de alguma parte, que representam determinadas visões de 

normalidade e desvio de bom e mau, e do modo como “agem as boas 

pessoas”. Portanto, se devemos entender por que o conhecimento de apenas 

alguns grupos foi primeiramente representado nas escolas, precisamos ver os 

interesses sociais que em geral orientaram a seleção e a organização do 

currículo. (APPLE, 1982, p. 97). 

 

Apesar de compreender como verdadeira essa premissa da introjeção de 

valores dominantes dentro do currículo escolar, os estudantes não são passivos ou 

simplesmente reproduzem a cultura introjetada. Observamos que o próprio Apple 

ressignifica o conceito de currículo oculto e sua potencial reprodução social, em sua 

obra “Educação e Poder” o autor afirma que a escola é imbuída de autonomia, e deixar 

de considerar esse aspecto era um equívoco, já que se deixa de considerar o 

funcionamento sócio-econômico da instituição. 

O próprio Apple afirma que sua inquietação era transformar o currículo numa 

mera preocupação com métodos eficientes, quase que despolitizando a educação. E essa 

ideia de que a escola reproduz as desigualdades de classe era simplista ou parcial, pois 

deixava de lado a cultura preservada, transmitida e rejeitada no interior das instituições. 

“Assim, comecei a perceber a necessidade de interpretar o processo de escolarização 

tanto como um sistema de reprodução quanto um sistema de produção. [...].” (APPLE, 

1989, p. 37). Deste modo, podemos afirmar que há disparidade entre o discurso 

expresso no currículo e as práticas educacionais. 

A escola é um espaço de criação e recriação de uma cultura dominante, e o 

currículo que comumente é expresso nas mesmas é voltado para o ingresso no ensino 

superior, ou seja, possui função propedêutica. E para os que vivem do trabalho, que 

educação deve se destinar?   
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Na década de 1970 na América Latina, por exemplo, sob a égide dos governos 

militares instrumentalizou-se a profissionalização do ensino e a organização técnico-

burocrática da escola, dada a necessidade de mão-de-obra tecnificada, abundante e 

barata, a produção do “capital humano”, a eficiência instrumental e a mecanização dos 

processos de ensino-aprendizagem. Segundo Gamboa (2009, p. 86): 

 

[...] os projetos educativos são o resultado dos jogos de poder presentes em 

todo grupo humano. No final do século XX, por exemplo, pôde-se começar a 

constatar a expansão do tecnicismo educativo atrelado aos interesses do 

capitalismo global que exige investimentos em recursos de informática e de 

multimeios para formar um homo faber mais eficiente e útil no atendimento 

às necessidades dessa nova fase do capitalismo.  

 

Esse homo faber pode ser resumido numa máquina produtiva, que não reflete 

acerca da sua realidade e da complexidade das relações trabalhistas. Dada as revoluções 

técnico-científicas houve uma democratização das informações, mas não dos aparelhos 

que dão acesso a elas. Neste sentido, a revolução informacional não alterou ou 

modificou as condições de vida da maioria das pessoas, culminando em uma exclusão 

digital. 

Surgem, nesse contexto, novas concepções de trabalho e novos tipos de 

estratificação social: os que sabem e os que não sabem. Não obstante, pela organização 

da escola e do currículo, a tão “sonhada” democratização da educação de qualidade está 

longe de alcançar as classes subalternas. A educação deveria ir além dos interesses da 

globalização, do capital e do mercado; formando cidadãos de um mundo solidário que 

superasse o homo faber. 

Muito embora a concepção da EP tenha passado por modificações, sobretudo 

no século XX, quando se buscava formar operários para atuarem na incipiente 

industrialização, ainda permanece o conflito da superação da dualidade trabalho 

mecânico/trabalho intelectual. 

 

Naturalmente que não podemos ser ingênuos, pois nossa história de 

desenvolvimento econômico e social, cultural e político, educacional e 

profissional constitui-se dentro de uma lógica reprodutora das desigualdades 

e dualidades estruturais, tais como: inclusão e exclusão social, trabalho 

manual para índios e escravos, trabalho livre e intelectual para as elites, 

escola acadêmica para poucos e educação profissional para os trabalhadores. 

(GRABOWSKI, 2006, p. 7). 
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Na passagem do século XIX para o XX as novas exigências de acumulação do 

capital preconizaram um ensino voltado para as múltiplas competências do trabalhador, 

o polivalente. Mas então, formaremos os educandos apenas para atender aos anseios do 

mundo do trabalho? Certamente que se assim procedermos, estaremos negando o 

princípio básico da Educação Profissional: formação omnilateral, que implica atender as 

várias dimensões do ser humano (o trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia). 

A partir dessa perspectiva analisamos o Decreto n. 5.154/04, que é desenvolvido 

em meio às lutas e contradições quanto à revogação do Decreto n. 2.208/97, o qual na 

contramão da Lei n. 9.394/96 impedia a formação integrada e regulamentava formas 

aligeiradas de Educação Profissional, em função do mercado. Existiam três vertentes: 

uma que pretendia a revogação do referido decreto e a subsunção do Ensino Médio e 

Educação Profissional apenas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9394/96); 

outro grupo lutava pela manutenção do decreto; enquanto um terceiro grupo além de 

lutar pela revogação, primava pela elaboração de um novo. 

Este novo Decreto, o de n. 5.154/04, teria um caráter de orientação indicativa e 

não imperativa. Sua produção foi realizada por um grupo bem heterogêneo. 

Envolveram-se educadores, formadores, sindicalistas, ONGs e instituições empresariais. 

A razão para não se enviar ao congresso um Projeto de Lei (PL) em detrimento de um 

decreto foi a urgência em sinalizar mudanças na EP e um PL exigiria tempo e coerência 

com os interesses progressistas, além de força para enfrentar a oposição. Sobre o 

referido decreto assim afirma Grabowski (2006, p. 9): 

 

A proposta de integração do curso médio e do curso técnico de nível médio, 

alternativa constante do Decreto n. 5.154/04, possui um significado e um 

desafio para além da prática disciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar, 

pois implica um compromisso de construir uma articulação e uma integração 

orgânica entre trabalho como principio educativo, a ciência como criação e 

recriação pela humanidade de sua natureza e cultura, como síntese de toda 

produção e relação dos seres humanos com seu meio. Portanto, ensino 

integrado implica um conjunto de categorias e práticas educativas no espaço 

escolar que desenvolvam uma formação integral do sujeito trabalhador.  

 

Deste modo, a integração do Ensino Médio à Educação Profissional exige 

práticas educativas problematizadoras, que permitam aos educandos perceberem-se 

enquanto sujeitos sociais, capazes de compreender as relações de trabalho nas quais 

estão ou estarão inseridos, promovendo um diálogo entre os conhecimentos de cunho 
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prático-profissional e os conhecimentos culturais e científicos. O que pode ser percebido 

no trecho do referido Decreto: 

 

Art. 1º A educação profissional técnica de nível médio integrado será 

oferecida a quem tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso 

planejado de modo a conduzir o(a) discente a uma habilitação profissional 

técnica de nível médio que também lhe dará direito à continuidade de estudos 

na educação superior, contando com matrícula única na Instituição.   

   

I. Os cursos oferecidos estão estruturados em quatro anos e, ao final, o (a) 

estudante receberá o diploma de técnico de nível médio no respectivo curso; 

II. A matriz curricular está organizada em regime anual, por disciplinas 

distribuídas em núcleo comum, parte diversificada e formação  profissional, o 

que propicia a introdução de conhecimentos da formação profissional ao 

longo de todo o curso;   

III. Faz parte da matriz curricular a prática profissional a ser desenvolvida no 

decorrer do curso, envolvendo atividades tais como pesquisas, projetos, 

estágios, além de outras atividades, correlatas a cada curso, contribuindo, 

dessa forma, para que a relação teoria-prática esteja presente em todo o 

percurso formativo [...]. (BRASIL, 2004). 

 

Observamos na redação do decreto a preocupação em associar a formação 

propedêutica à profissionalizante, superando a dualidade constituída historicamente, 

além de promover um ensino que prime pela aproximação teoria-prática. Além disso, há 

uma preocupação em associar os conhecimentos de áreas afins por meio da 

interdisciplinaridade, princípio sinalizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio – DCNEM/98. 

Para compreendermos melhor as contradições e conflitos de poder que se 

desenrolaram na construção do Decreto n. 5.154/04 elucidamos um texto de Frigotto, 

Ciavatta e Ramos. Acerca do novo decreto assim afirmam:  

 

[...] documento é fruto de um conjunto de disputas e, por isso mesmo, é um 

documento híbrido, com contradições que, para expressar a luta dos setores 

progressistas envolvidos, precisa ser compreendido nas disputas internas na 

sociedade, nos estados, nas escolas [...]. (2005, p. 26-27). 

 

 Era uma necessidade, por isso, foi feito um decreto e não um projeto de lei, já 

que este último exigiria tempo e enfraquecer-se-ia diante dos interesses da oposição. 

 

Um decreto produzido nesta correlação de forças viria a se constituir em um 

objeto frágil e transitório que, enquanto garantisse a pluralidade de ações aos 

sistemas e instituições de ensino, mobilizasse a sociedade civil em torno do 

assunto. O que se pretendia era a (re)construção de princípios e fundamentos 

da formação dos trabalhadores para uma concepção emancipatória dessa 

classe. Seria o fortalecimento das forças progressistas para a disputa por uma 
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transformação mais estrutural da educação brasileira [...]. (FRIGOTTO, 

CIAVATTA, RAMOS, 2005, p. 30). 

 

Muito embora, o Decreto n. 5.154/04 anunciasse mudanças significativas um 

novo dualismo se configurava, agora relacionado ao ingresso no ensino superior, devido 

ao currículo frágil os estudantes da EP não recebiam uma formação básica plena. 

Entendemos que ao longo da história, o ensino médio e superior, estiveram 

intimamente ligados à formação para o mercado de trabalho. Porém, este projeto 

apresentou-se frágil mediante a crise de empregos e os novos padrões sociais 

capitalistas. “Nesse contexto, se não seria possível preparar para o mercado de trabalho, 

dada a sua instabilidade, dever-se-ia preparar para a ‘vida’. Esta foi a tônica adquirida 

pelo ensino médio a partir da atual LDB [...].” (RAMOS, 2008, p. 47). Preparar para a 

vida implicava desenvolver competências “genéricas e flexíveis” para que os sujeitos se 

adaptassem facilmente às incertezas do mundo contemporâneo. Neste sentido, a “vida” 

deve ser entendida com uma amplitude bem maior, promovendo nos sujeitos a 

capacidade de romper com o conhecimento ingênuo e avançar para um conhecimento 

crítico. (FREIRE, 1996). 

A solução para a dualidade educacional é a construção de uma escola que 

aproxime o trabalho intelectual do manual de maneira integrada, o que os atuais 

intelectuais costumam chamar de “travessia” para uma escola em igualdade de 

condições para todos. Mesmo considerando as fragilidades do Decreto n. 5.154/04, ele 

possibilitou a integração entre Ensino Médio e Educação Profissional, numa perspectiva 

de superação da dicotomia constituída historicamente. 

Há, porém, algumas dicotomias no currículo integrado: humanidades/ciência e 

tecnologia; conteúdos/competências. O desafio é desenvolver um ensino humanístico 

articulado com a formação técnica, de forma a contribuir para uma inovação nos 

processos de ensino-aprendizagem. 

 

Necessariamente, a construção do currículo integrado exige uma mudança de 

postura pedagógica; do modo de agir não só dos professores como também 

dos alunos. Significa uma ruptura com o modelo cultural que hierarquiza os 

conhecimentos e confere menor valor e até conotação negativa àqueles de 

ordem técnica, associados de forma preconceituosa ao trabalho manual. É 

preciso uma disposição verdadeira para o rompimento com a fragmentação 

dos conteúdos, tendo em vista a busca de inter-relações, de uma coerência de 

conjunto e a implementação de uma concepção metodológica global. 

Entender que nesse caso, mais até que em outros, o ensino-aprendizagem é 

um processo complexo e global. (MACHADO, 2009,p. 82). 
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A educação integral proposta pelos autores que discutem o EMI, parte da 

perspectiva da totalidade, conhecendo as partes e as relações entre elas. Sendo 

indispensável, ao se pensar nesta perspectiva, falar na politecnia. Visto que, a educação 

politécnica é uma proposta que visa à formação integral dos indivíduos, abrangendo os 

domínios técnicos e intelectuais. 

A noção de politecnia sinaliza a superação da dicotomia trabalho 

intelectual/trabalho manual, já que sugere a apropriação de domínios técnicos e 

científicos fundamentais ao processo de trabalho produtivo moderno. Inserir o trabalho 

como princípio educativo é pensar em uma escola que crie valores fundamentais e 

humanísticos, e as bases para o prosseguimento nos estudos ou à prática profissional. 

Isso só é possível de ocorrer em um programa que estimule a inovação e originalidade, 

promovendo um diálogo igualitário entre teoria e prática, bem como entre as diferentes 

áreas do conhecimento. 

Nosso desafio, nesse trabalho, é realizar a interface entre o currículo, o EMI e o 

ensino de história, para tanto é preciso compreender as transformações empreendidas na 

pesquisa e no ensino da história na segunda metade do século XX. 

A década de 1960 no Brasil é marcada pela instauração do Regime Militar que 

perdurou por 21 anos no país, dentre outras consequências, ocorreu um processo de 

despolitização das ciências sociais. Em detrimento do projeto político ideológico dos 

governos militares para ampliação de seus poderes. 

Na década subseqüente o ensino de história se descaracterizou por unir-se aos 

estudos sociais e a educação moral e cívica. Como sinaliza Selma Fonseca (2003, p. 

21), “Com o golpe militar de 1964, o Estado passa a se preocupar com a necessidade de 

revigorar o ensino de educação cívica pela ótica da doutrina de segurança nacional, 

havendo, como contrapartida, a descaracterização e o esvaziamento do ensino de 

história nas escolas.” 

Por que havia a necessidade de mexer no currículo escolar, sobretudo nas áreas 

humanas? A resposta é clara, havia a necessidade de controlar e reprimir as opiniões e 

pensamentos dos cidadãos, de forma a eliminar qualquer tipo de resistência ao governo. 

E as ciências sociais são as que desenvolvem diretamente o pensamento crítico social, 

particularmente a história é capaz de intervir na realidade social à medida que trabalha 

diretamente com a memória coletiva. Após esse período prevalece o legado do Regime, 
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o olhar superior das demais disciplinas sobre as humanas, que acentuou no currículo da 

EP a dualidade humanidades/ciência e tecnologia, muitas vezes delegando as ciências 

humanas o papel somente de preparação para o possível ingresso no nível superior. 

Quanto ao professor, é evidente que os princípios de sua autonomia entrariam 

em choque com o projeto de segurança nacional. A lógica estabelecida foi de 

racionalização capitalista que pretendia promover o controle técnico-burocrático sobre 

os professores, resultando em um processo de proletarização docente. 

Consequentemente afastou-se dessa profissão o papel da pesquisa e reflexão sobre a 

prática, implicando muitas vezes em práticas docentes “mecanizadas” e muitas vezes 

apolíticas.  

Neste mesmo cenário político tornou-se compulsória a profissionalização 

técnica de nível médio. Ainda com acentuada dualidade, já que as ciências, letras e artes 

eram reduzidas para atender as necessidades do mundo do trabalho. Sob o Regime 

Militar efetuou-se uma profunda reforma na educação básica por meio da Lei nº. 

5.692/71 – Lei da Reforma de Ensino de 1º e 2º graus – sinalizando para um ensino 

médio profissionalizante para todos.  

 

[...] esse governo tinha seu projeto de desenvolvimento do Brasil centrado em 

uma nova fase de industrialização subalterna, o que ficou conhecido como o 

milagre brasileiro. Esse milagre demandava por mão-de-obra qualificada 

(técnicos de nível médio) para atender a tal crescimento. (BRASÍLIA, 2007, 

p. 14). 

 

No contexto da Educação Profissional, em pleno processo de descaracterização 

das ciências sociais, a história não ocupava um espaço favorável. Nem tampouco, na 

pesquisa, aspecto que perdurou até meados do século XX
2
. Ao mesmo tempo em que o 

país ia se redemocratizando, os currículos escolares da maioria dos estados brasileiros 

iam se reformulando. Sobre esse aspecto assim afirma Fonseca (2003, p. 26): 

 

                                                           
 

2 Até esse momento a investigação dos fenômenos educativos se realizava por outros cientistas, 
sobretudo, os psicólogos. Apenas na década de 1990 é que a pesquisa sobre os eventos de sala de aula 
se popularizou entre os profissionais da docência, bem como a ideia de professor pesquisador. (ANDRÉ, 
1995, p. 20-23). Além disso, somente no século XXI passou-se ao entendimento oficial de que integra as 
atividades do profissional da História, entre outras atribuições, a docência. Segundo as Diretrizes 
Curriculares para os Cursos de História (BRASIL, 2002), antes da década de 1960 os cursos de História, 
que seguiam ainda o currículo mínimo, não abrangiam as necessidades de pesquisa e extensão hoje tão 
fundamentais. 
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A partir dos anos 90, no contexto neoliberal – conservador, de globalização 

econômica, as disputas e lutas em torno de uma nova política educacional e 

da nova Lei de Diretrizes e Bases foram paulatinamente alterando a 

configuração das dimensões constitutivas do ensino de história. [...] História 

passou a ser tratada como disciplina autônoma nas últimas séries do 

fundamental e ampliou seu espaço em nível médio. O conteúdo da história 

ensinada assumiu diferentes imagens nos diversos espaços onde se processam 

os debates, as discussões e as reformulações, visando revalorizá-la como 

campo de saber autônomo fundamental para a formação do pensamento dos 

cidadãos.  

 

A história é uma disciplina humanizadora que não pode se submeter à mera 

preparação para o ingresso no ensino superior. Mas, deve atender as necessidades 

imediatas da juventude, que tem ingressado cada vez mais cedo no mercado de trabalho. 

No contexto do Ensino Médio Integrado (EMI), inserir a dimensão do trabalho como 

princípio educativo é uma condição essencial. Cada estudante deve perceber-se como 

sujeito histórico, que atuante no mercado de trabalho, precisa entender os pressupostos 

históricos, sociais, políticos e econômicos que envolvem sua ação profissional. 

Neste caso, a história assume papel importante nessa formação, pois parte do 

reconhecimento dos esforços que nossos antepassados fizeram para chegarmos ao 

estágio civilizatório que nos encontramos. Sem, contudo, dar primazia somente ao 

passado:  

 

O passado deve ser interrogado a partir de questões que nos inquietam no 

presente (caso contrário, estudá-lo fica sem sentido). Portanto, as aulas de 

História serão muito melhores se conseguirem estabelecer um duplo 

compromisso: com o passado e o presente. (PINSKY e PINSKY, 2010, p. 

23). 

 

Essa relação passado/presente tem sido alvo de debates e questionamentos que 

perpassam pelas discussões no âmbito da pesquisa e inquietações dos próprios alunos. É 

comum nos depararmos com a seguinte pergunta: Por que estudar História? É evidente 

que isso decorre das próprias transformações sociais, que impõem um mundo do aqui, 

do agora, da velocidade e um ensino que prioriza o passado, tende a tornar-se desconexo 

e insignificante para os educandos. Para Ana Maria Monteiro (2007) os professores 

costumam responder ao referido questionamento acentuando a importância do 

conhecimento histórico na dinâmica da sociedade. Mas os professores que realmente 

marcam a vida dos alunos são aqueles que estabelecem de forma significativa a relação 

passado/presente. 
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Num mundo onde os meios de comunicação acentuam a presentificação do 

tempo, no qual o “aqui” e o “agora” parecem ocupar todas as atenções e 

esforços, e onde o antigo é qualificado como velho, obsoleto e, portanto, 

descartável, o estudo da História torna-se uma tarefa difícil e desafiadora, 

para muitos desnecessária. (MONTEIRO, 2007, p.11). 

 

E dentro do universo da EP como acentuar a importância de ensino de História 

para a atuação do técnico em guia de turismo, sobretudo quando se trata da história 

geral, haja vista que a História do RN e da Arte se aproximam da prática profissional de 

maneira mais veemente? É preciso contribuir para a compreensão da historicidade da 

vida social, se distanciando das visões imediatistas e fatalistas, que naturalizam o social. 

Isso somente é possível, por meio da compreensão crítica do passado, que não ocorre 

essencialmente pela inserção de novas linguagens e tecnologias, mas pelos novos 

significados que se dão aos acontecimentos, fazendo relações com o contexto sócio-

histórico e do mundo do trabalho dos educandos. 

Essa visão acerca do processo de apropriação e difusão do conhecimento 

histórico só se tornou possível dada à renovação historiográfica empreendida no século 

XX (Movimento dos Annales). Nestas condições adentramos no século XXI com a 

perspectiva de um ensino de história que sinaliza para a mudança social e para a 

formação de sujeitos mais autônomos e críticos.  

As mudanças ocorridas na política educacional na década de 1980 e a 

consolidação da pedagogia histórico-crítica
3
 impuseram necessidade de mudança de 

concepção em todas as áreas do conhecimento, haja vista as novas visões de homem, 

sociedade e ciência que implicaram em transformações das relações sociais e de 

produção. 

                                                           
 

3
 “Numa síntese bastante apertada, pode-se considerar que a pedagogia histórico-crítica é tributária da 

concepção dialética, especificamente na versão do materialismo histórico, tendo fortes afinidades, no 
que se refere às bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela Escola de 
Vigotski. A educação é entendida como ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 
singular, a humanidade que é produzida história e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros 
termos, isso significa que a educação é entendida como mediação no seio da prática social global. A 
prática social põe-se, portanto, como ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. [...] A 
fundamentação teórica da pedagogia histórico-crítica nos aspectos filosóficos, históricos, econômicos e 
político-sociais propõe-se explicitamente a seguir as trilhas abertas pelas agudas investigações 
desenvolvidas por Marx sobre as condições históricas de produção da existência humana que 
resultaram na forma da sociedade atual dominada pelo capital [...]” SAVIANI, Demerval. História das 
idéias pedagógicas no Brasil. 3 ed. Campinas: Autores associados, 2010. p. 421-422. 
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Há, neste cenário, abertura para os estudos curriculares que priorizam a relação 

educação e trabalho no universo do ensino da história, o que sinaliza para a superação 

do saber enciclopédico e fragmentado. 

 

A importância de tomarmos o trabalho como princípio de investigação do 

ensino de história, parte do pressuposto epistemológico marxista de que o 

trabalho humano, historicamente impulsiona o processo de formação, 

desenvolvimento e transformação do modo de produção da existência 

humana, e, por conseguinte, é atividade criadora. Assim, o homem, pelo 

trabalho, vai se transformando e transformando a natureza, dominando-a, 

descobrindo suas leis; vai acumulando experiências/vivências que se 

transformam em teorias, ciência e saber. (HORN e GERMANI, 2009, p. 10). 

 

Deste modo é emergente que o ensino de história tome o trabalho e 

suas relações produtivas como elemento fundamental da história da 

humanidade, em especial no âmbito da educação profissional. Inserir o 

trabalho como categoria do ensino, implica em uma nova estruturação do 

currículo e uma seleção dos conteúdos, superando o processo histórico-cultural 

que reflete a hegemonia de determinados saberes sobre outros. 

Neste sentido, em um espaço de formação do técnico em guia de turismo é 

fundamental que os alunos compreendam o processo de produção de sua existência e as 

relações de trabalho numa perspectiva histórica, especialmente no que consta às 

relações de poder, presente na dimensão social, pública e privada. Entender o currículo 

a partir da relação educação/trabalho implica compreender e rediscutir a perspectiva 

materialista da história, caso contrário incorreremos em anacronismos. 

Nesta corrente de pensamento a cultura não se dissocia da realidade e o 

trabalho é produtor da cultura, estando diretamente ligado ao processo de hominização. 

Por isso, se propõe uma nova divisão dos estudos históricos sob a ótica do trabalho.  

 

A importância que levou Marx a tomar o trabalho como categoria de 

investigação científica da História parte do pressuposto de que o trabalho 

humano, historicamente, impulsiona o processo de formação, 

desenvolvimento e transformação do modo de produção da existência 

humana e, por conseguinte, é atividade pela qual o homem domina as forças 

naturais: humaniza a natureza e se humaniza, autoproduzindo-se. (HORN e 

GERMANI, 2009, p. 40-41). 

 

Evidentemente que o ensino de história precisa englobar o mundo do trabalho 

como categoria fundamental em diferentes níveis do ensino, e em especial na 

modalidade EP. 
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A organização curricular do ensino de História no âmbito do Projeto 

Pedagógico do Curso de turismo (PPC - 2005) dava-se da seguinte maneira: na segunda 

série havia a denominada História I; na terceira série, História II; na quarta série, 

História III, todas com uma carga horária de 80h/aulas. Quanto ao núcleo da formação 

profissional existiam as disciplinas de Manifestações Culturais e História da Arte com 

carga horária de 80h/aula e História do Rio Grande do Norte com 40h/aula, ambas na 

quarta série. 

Evidentemente que o ensino de História possuía uma significativa importância 

para a formação do guia de turismo, haja vista que deveria contribuir para a 

compreensão histórica e ontológica do conceito de trabalho, cultura e ciência, bem 

como das novas configurações do capitalismo e das relações que se estabeleciam no Rio 

Grande do Norte entre o turismo e o mundo do trabalho, espaço no qual os futuros 

egressos estariam inseridos. Além disso, a compreensão da História da Arte e do RN 

estava diretamente relacionada com a prática profissional desses estudantes, o que 

destinava à História uma responsabilidade maior na formação desses profissionais. 

Observamos que a organização dos conteúdos era linear, eurocêntrica e seguia 

a lógica da divisão francesa da História, indo desde a pré-história até as revoluções 

liberais do século XIX. Analisando os objetivos para estas três unidades de trabalho 

podemos concluir que não havia preocupação em atender as exigências do mundo 

presente, nem tampouco relacionar o conhecimento histórico ao mundo do trabalho, 

como é sugerido nas bases epistemológicas tanto do PPP do CEFET/RN quanto do PPC 

de Turismo, este último aponta como justificativa, dentre outras coisas... 

 

[...] Estão presentes também, como marco orientador desta proposta, as 

decisões institucionais traduzidas nos objetivos desta instituição e na 

compreensão da educação como uma prática social, os quais se materializam 

na função social do CEFET-RN de promover educação científico–

tecnológico–humanística visando à formação integral do profissional-

cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e eticamente e comprometido 

efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais e em 

condições de atuar no mundo do trabalho na perspectiva da edificação de 

uma sociedade mais justa e igualitária, através da formação inicial e 

continuada de trabalhadores; da educação profissional técnica de nível 

médio; da educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação; e 

da formação de professores fundamentadas na construção, reconstrução e 

transmissão do conhecimento. (PPC-Turismo, 2004. Grifo nosso). 

 

É evidente, nesse trecho, a preocupação em formar integralmente os sujeitos 

visando, sobretudo, a inserção na atividade laboral. Por outro lado, essa perspectiva 
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esbarra na organização das ementas das disciplinas que, como já mencionado, expõe 

objetivos que não assumem essa lógica, pelo contrário, atendem somente a demanda dos 

conteúdos pelos próprios conteúdos. E, particularmente, no caso da História se refere 

tão somente à compreensão do passado e seus fatos mais “relevantes”. 

Somente em História II é que aparece como eixo temático o tema “trabalho e 

cidadania”, porém ainda ligado à história da Europa. Embora ainda capenga, é um 

avanço no que diz respeito à inserção da relação entre o ensino de história e o mundo do 

trabalho.  

Segundo Horn e Germani (2009), o trabalho como fundamento para o ensino 

de História exige uma nova organização de seu conhecimento, que vise atender aos 

aspectos sócio-político-culturais, ou seja, ao modo de produção vigente em cada 

momento histórico. 

 

Através do movimento da história, Marx distinguiu uma sucessão de modos 

de produção, ou seja, antigo, feudal e capitalista. Bourdé e Martin, ao 

discutirem essa questão, explicaram que a periodização enquanto tal não é 

nova. [...] A perspectiva de Marx, no entanto, se diferencia das classificações 

precedentes no sentido gnosiológico da abordagem, na medida em que define 

o modo de produção a partir da base material e das relações de produção 

próprias de cada período histórico. Assim, o modo de produção antigo se 

caracteriza pelo trabalho escravo presente no mundo helenístico e romano; o 

modo de produção feudal constitui-se pela produção servil do Ocidente 

Medieval; modo de produção capitalista corresponde ao desenvolvimento das 

relações de produção assalariada, que surge na Europa a partir das revoluções 

burguesas e que se manifesta nos dias de hoje, de forma hegemônica. (HORN 

E GERMANI, 2009, p. 39). 

 

Embora o PPC de Turismo não siga completamente a lógica marxista, engloba 

seu fundamento básico, o trabalho. Essa perspectiva esteve presente também no módulo 

subseqüente, História III, importante salientar que somente nesse momento é que a 

história do Brasil é posta em destaque, abrangendo somente o século XIX e XX. Essa é 

uma fragilidade do referido PPC, visto que concentra o estudo histórico no modelo 

eurocêntrico e dificulta o trabalho com a aproximação da realidade. 

O mundo social, de modo geral, sofre mudanças constantemente e é preciso 

inserir situações problemas da sociedade brasileira no currículo como forma de vencer o 

desafio de formar cidadãos críticos e ativos politicamente. Como fazer os alunos 

refletirem sobre as transformações imersas no âmbito nacional se os mesmos passam a 

maior parte das aulas de história falando sobre outras realidades sociais? Não que isto 



 

 | ENSINO DE HISTÓRIA, CURRÍCULO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: uma análise da 
matriz curricular do IFRN (2005-2011). 

23 

 

não seja importante, mas deve aparecer como suporte para entender a história nacional e 

local e não o contrário. 

Entendemos que o discurso formal revela uma resistência em inserir as 

transformações empreendidas na historiografia e consequentemente no ensino de 

história durante o século XX. Evidentemente que a ausência de diálogo com a 

renovação historiográfica implica em cristalização da história ensinada, dificultando o 

trabalho com situações problemas como sinaliza Janice Theodoro (2010, p. 51): 

 

[...] Como somos historiadores podemos abrir caminho observando que só há 

um fato histórico no interior de uma situação-problema. Se não há questão 

não nos resta nada ou quase nada a fazer. Portanto, para que possamos vencer 

o desafio da vida contemporânea temos que problematizar a realidade que 

nos cerca. Para problematizar, o primeiro passo é conhecer. 

 

Concordamos com Theodoro que é sim necessário o saber relacionado ao 

conteúdo, mas este deve partir de inquietações do presente, problemáticas incitadas 

pelos próprios alunos e professores, de modo que se dê significado aos conteúdos, 

torne-os significativos e prazerosos. Em detrimento dessa necessidade, o espaço da 

história no PPC de Turismo (2005) aponta grandes resquícios do positivismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | ENSINO DE HISTÓRIA, CURRÍCULO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: uma análise da 
matriz curricular do IFRN (2005-2011). 

24 

 

REFERÊNCIAS 

 

APPLE, Michael W. Educação e Poder. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.  
_____. Ideologia e Currículo. São Paulo, brasiliense, 1982. 
 
BRASIL, Decreto n. 5.154/04 - Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, e dá outras providências. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf1/proejadecreto5154.pdf>. 
Acessado em: 10 set. 2013. 
 
BRASIL, LDB. Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Disponível em < www.planalto.gov.br >. Acesso em: 25 Jun. 2003. 
 
BRASIL. Decreto 2.208, de 14 de abril de 1997. Regulamenta o § 2 º do art. 36 
e os arts. 39 a 42 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. Presidência da República. Diário 
Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, 
DF, 18 abr. 1997. Seção 1.  
 
BRASIL. Decreto n. 7.566 de 23 de setembro de 1909. Cria nas Capitais dos 
Estados da República Escolas de Aprendizes Artífices para o ensino 
profissional primário e gratuito. Coleções de Leis do Brasil. Imprensa Nacional: 
Rio de Janeiro, 31 dez. 1909. Disponível em: <htp://www.senado.gov.br>. 
Acesso em: 03 mar. 2014. 
 
BRASIL. Educação Profissional Técnica de nível médio integrada ao Ensino 
Médio. Documento Base. 2007. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf>. Acessado 
em: 03 jun. 2010. 
 
BRASIL. Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971 – Fixa Diretrizes e Bases para 
o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providencias. Disponnível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm>. Acesso em: 10 out. 
2013. 
 
CUNHA, Luiz Antônio. O ensino de ofícios nos primórdios da 
industrialização. 2 ed. São Paulo: Editora UNESP; Brasília, DF: FLACSO, 
2005. 
 
FONSECA, Selva G. Didática e prática de ensino de História: experiências, 
reflexões e aprendizados. Campinas: Papirus, 2003. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: paz e terra, 1996. (Coleção Leitura). 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (Orgs.). Ensino 
Médio Integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.   



 

 | ENSINO DE HISTÓRIA, CURRÍCULO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: uma análise da 
matriz curricular do IFRN (2005-2011). 

25 

 

 
GAMBOA, Sílvio Sánchez. A globalização e os desafios da Educação no limiar 
do novo século. In: LOMBARDI, José Claudinei. (Org.). Globalização, Pós-
modernidade e Educação: história, filosofia e temas transversais. 3. ed. 
Campinas: Associados, 2009, p. 79 – 106. 
 
GRABOWSKI, Gabriel. Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. In: 
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. Boletim 07, maio/jun. 2006. 
Ministério da Educação. Disponóvel em: 
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/boletim_salto07.pdf>. Acesso em: 
20 jun. 2013. 
 
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. São Paulo: 
Cortez, 1991. 
 
HORN, Geraldo B; GERMINARI, Geyso D. O ensino de história e seu 

currículo: teoria e método. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

MACHADO, Lucília Regina de Souza. Ensino médio e técnico com 
currículos integrados: propostas de ação didática para uma relação não 
fantasiosa. In: JAQUELINE MOLL & Colaboradores. (Org.). Educação 
Profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo: Desafios, tensões e 
possibilidades. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2009. 
 

MONTEIRO, Ana Maria F. C. Professores de História: entre saberes e 

práticas. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. 

MOREIRA, Antonio F. Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da. (Orgs.) Currículo, 
Cultura e Sociedade. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2009.  
 
PARASKEVA, João M. Michael W. Apple e os estudos [curriculares] críticos. In: 
Currículo sem Fronteiras. Vol. 2, n. 1, p 106-120, jan/jun 2002. Disponível 
em: http://www.curriculosemfronteiras.org/vol2iss1articles/paraskevaconf.pdf. 
Acesso em: junho/2014.  
 
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla. O que e como ensinar – Por uma História 
prazerosa e conseqüente. In: KARNAL, Leandro (Org.). História na sala de 
aula: conceitos, práticas e propostas. 6 ed. São Paulo: Contexto, 2010, p. 17-
48. 
 
RAMOS, Marise. Concepção de ensino médio integrado. (Versão ampliada 
de outro título “Concepção de Ensino Médio Integrado à Educação 
Profissional”, neste foi incorporado discussões realizadas no seminário 
promovido pela Secretaria de Educação do Estado do Pará nos dias 08-
09/maio/2008). Disponível em: <http://www.iiep.org.br/curriculo_integrado.pdf>. 
Acesso em: 03 jul. 2013. 
 



 

 |  26 

 

SAVIANI, Demerval. História das idéias pedagógicas no Brasil. 3 ed. 

Campinas: Autores associados, 2010.  

 



 

 | DEMOCRACIA NA ESCOLA: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR PARA CONSTRUIR 
UMA EDUCAÇÃO DO SEU TEMPO. 

27 

 

DEMOCRACIA NA ESCOLA: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR 

PARA CONSTRUIR UMA EDUCAÇÃO DO SEU TEMPO. 
 

Aliny Dayany P. de Medeiros Pranto
4
 

Com o fim da ditadura militar e a promulgação da Constituição de 1988, tem 
início no Brasil um período democrático e muito se houve falar em cidadania, 
justiça social, distribuição de renda. No entanto, muitas vezes, a própria escola 
surge, de forma anacrônica, como um espaço de autoritarismo e de pouca, ou 
nenhuma, representatividade estudantil. Diante disso, o objetivo deste trabalho 
é discutir de que forma podemos trabalhar com nossos alunos os conceitos de 
História, cidadania, democracia e participação estudantil dentro da escola. Isso, 
a partir da análise de uma experiência interdisciplinar, proposta através de um 
projeto desenvolvido pela professora de História e vinculado ao Programa da 
Câmara dos Deputados “Missão Pedagógica no Parlamento”, que vem sendo 
vivenciado na Escola Municipal Profª Jacira Medeiros de Sousa Silva em 
Parnamirim/RN.  
 
Palavras-chave: História, Escola, Democracia. 

 

ABSTRACT 
With the end of the military dictatorship and the promulgation of the 1988 
Constitution, opened in Brazil a democratic period, and if there was talk about 
citizenship, social justice, income distribution. However, often the school itself arises, 
anachronistically, as a space of authoritarianism and little or no student 
representation. Therefore, the aim of this paper is to discuss how we can work with our 

students the concepts of history, citizenship, democracy, and student participation in 

the school. This, from the analysis of an interdisciplinary experience, proposed by a 
project developed by a professor of history and linked to program the House of 

Representatives "Missão Pedagógica no Parlamento", which is being experienced 
at the Municipal School Prof. Jacira Medeiros de Sousa Silva in Parnamirim / RN. 
Key-words: History, School, Democracy. 
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1. Introdução 

O presente artigo tem como objetivo principal discutir de que forma 

podemos trabalhar com nossos alunos os conceitos de História, cidadania, 

democracia e participação estudantil dentro da escola. Para tanto, trazemos à 

tona uma discussão acerca da função do ensino de História e da 

interdisciplinaridade como estratégia necessária à promoção de um ensino 

voltado para a formação do cidadão crítico. 

Desde a redemocratização, que muito vem se discutindo sobre o que e 

como ensinar História. Nesse momento, os professores da educação básica 

passaram a ter uma maior aproximação com a produção do conhecimento 

acadêmico, conforme destaca Bittencourt (2013, p. 12), que havia se mantido 

distante das salas de aula durante a ditadura civil-militar vivida até 1985. Isso 

foi devido a uma série de fatores, mas dentre eles podemos destacar a baixa 

qualidade da formação acadêmica daquele período, que fora marcada pelas 

licenciaturas curtas e pelo ensino de Estudos Sociais, em substituição à 

História e Geografia (CHAUÍ apud PILETTI, 2008, p. 215). 

Inserido nesse cenário de redemocratização e de amplas discussões 

sobre os currículos e as práticas pedagógicas no ensino de História, tivemos 

também mudanças significativas no público alvo das escolas, que crescia e se 

tornava cada vez mais plural, tendo alunos oriundos das classes trabalhadoras 

e migrantes da zona rural.  

A partir disso, em fins do século XX e início do século XXI o perfil dos 

nossos alunos, segundo Bittencourt (2013, p. 14), é marcado pela sociedade 

de consumo, que se altera instantaneamente e que é profundamente marcada 

pelo presente. Os alunos de hoje vivenciam o ritmo frenético da nossa 

sociedade, a explosão de imagens e o espetáculo do “presenteísmo”, ou seja, 

o abandono do passado, considerado ultrapassado, em detrimento de um 

presente contínuo. Enquanto professores de História notamos o perigo desse 

tipo de prática e o risco que é o total desconhecimento do passado público de 

um povo, podendo levar à incompreensão da realidade a qual se está inserido. 

E sendo assim, como seria possível exercer a cidadania de forma crítica, como 

lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, sem ao menos compreender o 

lugar que os sujeitos ocupam nessa sociedade? Janotti (2013, p. 51) destaca 
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em sua fala essa preocupação com o conhecer o passado: “Sem um 

conhecimento sólido do passado, voltado para a ação e para a participação 

democrática, somos levados à ignorância e à omissão que permitem total 

liberdade aos detentores do poder.” 

Durante toda a década de 1990 muitas discussões foram travadas com o 

objetivo de se modificar e reorganizar o ensino de História. Nesse cenário 

foram elaboradas propostas de ensino, inclusive as oficiais, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). E dentro dessas discussões houve 

um espaço de destaque para a formação do cidadão crítico se constituindo 

como um dos objetivos para o ensino de História, conforme vemos a seguir:  

 

 

(...) o ensino de história deve contribuir para libertar o 
indivíduo do tempo presente e da imobilidade diante 
dos acontecimentos, para que possa entender que 
cidadania não se constitui em direitos concedidos pelo 
poder instituído, mas tem sido obtida em lutas 
constantes e em suas diversas dimensões. 
(BITTENCOURT, 2013, p. 20) 

 
 

 

É essa preocupação que motiva refletir de que forma, que ações podem 

ser realizadas para que possamos promover uma educação voltada para o 

exercício da plena cidadania e consequentemente de práticas democráticas. 

Para mim, professora/pesquisadora, esses questionamentos surgiram a partir 

de uma realidade concreta: ensinar História no ensino fundamental, numa 

escola pública na periferia de Parnamirim, região metropolitana de Natal/ RN. 

No ano de 2013, pude participar de uma iniciativa da Câmara dos 

Deputados em Brasília intitulada: Programa Missão Pedagógica no Parlamento. 

Esse programa, que está na sua quarta edição, visa formar professores da 

rede básica de ensino de todo o país para a educação voltada à democracia. 

Anualmente, são selecionados dois professores de cada estado e do distrito 

federal para realizarem a capacitação, que consiste em três etapas: curso à 

distância, curso presencial no Centro de Formação da Câmara dos Deputados, 



 

 | DEMOCRACIA NA ESCOLA: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR PARA CONSTRUIR 
UMA EDUCAÇÃO DO SEU TEMPO. 

30 

 

em Brasília e construção de projeto de intervenção na escola em que atua, a 

partir de um diagnóstico prévio. 

Após participar das duas etapas iniciais do programa, comecei a traçar 

um diagnóstico do local em que atuo, a Escola Municipal Profª Jacira Medeiros 

de Sousa Silva, e percebi a necessidade de construir uma identidade para essa 

escola, que fora criada recentemente (ainda em 2013) e recebe alunos de 

diferentes realidades, já que o bairro em que ela está inserida também surgiu 

há pouco tempo em virtude dos programas habitacionais do governo federal. 

Mas que identidade buscar para essa escola? Que projeto poderia ser 

significativo aos alunos? Só havia uma forma de saber, perguntando-os. Foi 

então que passei a ouvi-los, tentar perceber seus anseios, incômodos, formas 

de agir e pensar. A partir disso, ficou evidente a necessidade de formá-los para 

a cidadania e para tanto era preciso que a escola tivesse uma identidade 

democrática. Com tudo que foi levantado, teve início a construção do projeto 

“Democracia na escola, uma construção indispensável para o desenvolvimento 

da cidadania plena”. 

Porém, no decorrer da elaboração do projeto vi que a formação para a 

democracia e para a cidadania, em seu sentido pleno, embora seja um dos 

objetivos do ensino de História, não teria como acontecer restrita à disciplina de 

História. Sendo assim, o projeto começou a ser ampliado e tornou-se uma 

proposta interdisciplinar, envolvendo não somente discussões sobre 

democracia, mas mudanças de hábitos, compartilhamento de ideias e 

dificuldades a serem superadas. Todos esses passos do projeto, que ainda 

está em andamento, serão melhor analisados do decorrer do artigo, que é 

dividido nos seguintes itens: o papel da História na formação do cidadão crítico; 

a interdisciplinaridade, o ensino de história e a formação para a democracia e 

educação para a democracia: as tentativas de transformação da escola num 

espaço de ensino-aprendizagem do seu tempo. 

 

2. O papel da História na formação do cidadão crítico. 

 

Aqueles que lecionam na educação básica certamente já ouviram muito 

dos alunos a seguinte questão: “Para que serve a História?”. E, provavelmente, 
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buscaram explicar ao questionamento da melhor forma possível, recuperando 

na memória os ensinamentos vistos durante a graduação, adaptando discursos 

de grandes historiadores, como Jacques Le Goff em sua importante obra 

História e Memória, e tentando a todo custo fazer com que o aluno creia ser 

relevante estudar História. Porém, é preciso refletir, será que é mesmo 

importante estudar História? Ou melhor, que História é importante ser 

estudada? No anseio por responder tais questões surge outra, tão importante 

quanto as anteriores, “para quem ensinar História?”. 

Num capítulo que tem por título com uma questão (Uma pedagogia da 

História?) o historiador Paulo Miceli (2011, p.48) lança mão de algumas 

indagações como: para que, por que e para quem se ensinar História. Essas 

questões nos fazem refletir a respeito de que História estamos produzindo, ou 

apenas reproduzindo, em sala de aula. Que objetivos visamos, de fato, 

alcançar ao preparar nossas aulas de História e o que fazemos para alcançá-

los. 

É comum termos ideias sobre o ensino de História, mas agirmos de 

outro modo em sala. Criticamos, muitas vezes, uma História dita positivista, 

mas ainda encontramos avaliações com cinco alternativas e uma resposta 

única a ser marcada, que reproduz exatamente o discurso de um livro didático. 

Falamos em pluralidade de fontes, mas não raro estamos presos a um, ou a 

alguns, manuais didáticos. Defendemos a democracia, mas impomos de forma 

incontestável as nossas ideias em aulas tão expositivas que saímos cansados 

de tanto falar. Será que não estamos sendo incoerentes? Será que nossa 

prática, nossa postura, também não educa? Será que o aluno deve se 

interessar por uma História que é feita pelos outros, na qual ele não está 

inserido? Que sentido tem aprender algo para o qual você não tem qualquer 

relevância? 

A partir de tantas inquietações, percebemos pouco a pouco que o ensino 

não ocorre só quando falamos, pois nossos alunos não são apenas receptores 

do conhecimento, como nos mostra Paulo Freire (2013, p. 80) ao tratar da 

educação bancária:  

 
Em lugar de comunicar-se, o educador faz 
“comunicados” e depósitos que os educandos, meras 
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incidências, recebem pacientemente, memorizam e 
repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, 
em que a única margem de ação que se oferece aos 
educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los 
e arquivá-los. 

 
 

Nós também ensinamos através de nossa prática, das nossas ações em 

sala de aula, da forma como tratamos e como concebemos nossos alunos e a 

própria educação. Diante disso, como formar para a cidadania plena e para a 

democracia sem que tais valores sejam vivenciados em sala de aula? Formar 

cidadãos críticos é um dos mais importantes objetivos da História, mas para 

alcançá-lo é preciso discutir quem é esse cidadão que buscamos formar e o 

que fazer para obter êxito, para não correr o risco de cair nas armadilhas que 

surgem ao nos limitarmos à reprodução de discursos prontos e elaborados por 

outros. É preciso ainda compreender o ensino de História como sendo capaz 

de tirar as pessoas da passividade e fazê-las perceber como o contexto 

histórico influencia em quem elas são. Bittencourt aos abordar tais questões 

afirma que: 

 
 

(...) o ensino de história deve contribuir para libertar o 
indivíduo do tempo presente e da imobilidade diante 
dos acontecimentos, para que possa entender que 
cidadania não se constitui em direitos concedidos pelo 
poder instituído, mas tem sido obtida em lutas 
constantes e em suas diversas dimensões. (2013, p. 
20) 

 

 

Mas é preciso ter cuidado ao se pensar a formação do cidadão, pois ela 

pode ser inserida em diferentes contextos e com os mais diversos objetivos. 

Podendo ser considerado o cidadão, por exemplo, como aquele que exerce 

seus deveres e interfere na sociedade não para mudar sua forma de funcionar, 

mas para aperfeiçoá-la, como era pensado a partir da disciplina de estudos 

sociais (BITTENCOURT, 2013, p.21). Sendo assim, devemos ter clareza de 

que buscamos a formação para a crítica e considerando não somente a 

cidadania política, que é entendida, às vezes, apenas como uma preocupação 

com o papel do eleitor, à organização dos poderes e aos deveres do cidadão, 
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mas também a cidadania do ponto de vista social. Discussões de conceitos 

como: igualdade, justiça social, diferenças, lutas e movimentos sociais são 

imprescindíveis em sala de aula. Sendo necessário: “(...) explicitar a relação 

entre o papel do indivíduo e o da coletividade.” (BITTENCOURT, 2013, p. 22). 

E, para além dos significados dos conceitos, é preciso fazer com que 

esses valores sejam vivenciados. Se almejamos alunos mais ativos, 

questionadores, capazes de se interessar pelo passado coletivo, eles devem 

entender que são fruto desse passado, pois esta sociedade em que estão 

inseridos é produto de um passado vivido coletivamente, do qual os homens 

não são reféns, mas autores. Os alunos precisam se ver como sujeitos 

históricos capazes de modificar a realidade, de tomar iniciativas, tanto 

individualmente, como em coletividade. E para tanto, um ótimo espaço para 

iniciar essas vivências é a sala de aula, pois:  

 
 

(...) ao expor suas opiniões, mesmo que em frases 
curtas apenas, o aluno estará pouco a pouco se 
desenvolvendo e criando condições de ser um cidadão 
social, capaz de refletir sobre sua própria vida inserida 
em diferentes contextos.” (AZEVEDO e LIMA, p. 58, 
2011) 

 

Na escola o aluno pode exercer sua cidadania (política e social), desde 

que trabalhemos para a construção da autonomia. E isso exige ouvir mais, 

mostrar ao indivíduo sua capacidade de reflexão e de construção do 

conhecimento. Mas é impossível respeitar a autonomia do aluno sem que ele 

participe do processo de tomada de decisões. Se queremos que sejam 

autônomos, precisamos negociar, discutir métodos e avaliações, criar 

combinados, ouvir críticas, dar espaço para que sejam ouvidos e considerados. 

Isso não é sinônimo de perda de autoridade, mas de compartilhamento das 

responsabilidades, de respeito à liberdade do outro e de educação para a 

autonomia, mesmo porque: “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, p. 59, 2006).   

Nesse sentido, reflitamos nossas práticas e busquemos a coerência 

entre pensar e agir para desenvolvermos um ensino significativo, pois como 
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nos afirma Paulo Freire (2006, p. 62): “De nada serve, a não ser para irritar o 

educando e desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em 

democracia e liberdade mas impor ao educando a vontade arrogante do 

mestre.” 

 

3. A interdisciplinaridade, o ensino de história e a formação para a 

democracia. 

 

A formação para a democracia está diretamente ligada à construção do 

cidadão crítico, pois para contribuir de forma efetiva com as lutas democráticas 

é preciso exercer a cidadania de forma plena, tendo consciência de direitos, 

que foram conquistados historicamente. Essa proposta, embora bastante 

discutida, muitas vezes, se limita ao discurso, mas não é observada no 

cotidiano escolar. 

Ao debater sobre a relevância de uma educação para a democracia, 

suas possibilidades e embates, Rildo Cosson (2011, p. 50) atesta a reduzida 

atenção dedicada a esse tema:  

 
 

(...) o ensino da democracia ainda é considerado uma 
questão de segunda ordem quer para as escolas, quer 
para o governo que lhes reserva porcentagens ínfimas 
no orçamento e praticamente ignora o tema nos testes 
oficiais de competência intelectual. Dessa forma, 
apesar de todo o discurso que se tem sobre a 
importância da educação para manter e fortalecer a 
democracia, a maioria das escolas toma o tema 
exatamente como apenas um discurso, ou seja, um 
ato retórico, sem sustentação e sem necessidade de 
prática. 

 

 

Restrita apenas ao discurso a educação democrática sofre amplas 

dificuldades para se consolidar. Isso porque, é no mínimo incoerente defender 

as práticas democráticas retoricamente, mas agir conforme um líder autoritário, 

sem ouvir os que estão à sua volta, determinando suas vontades de forma 

hierarquizada e centralizadora. 



 

 | DEMOCRACIA NA ESCOLA: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR PARA CONSTRUIR 
UMA EDUCAÇÃO DO SEU TEMPO. 

35 

 

Se recorrermos ao conceito de letramento político desenvolvido por 

Rildo Cosson (2011, p.51), veremos que uma educação que se propõe formar 

para a democracia deve possibilitar aos alunos a vivência dos valores 

democráticos. Para ele, não basta somente conhecer as práticas democráticas, 

ou que promovem a democracia, mas apropriar-se delas. Ou seja, partindo 

desse pressuposto não há como desenvolver o letramento político sem o 

exercício da política. Se considerarmos a Política enquanto um jogo de 

relações de poder, então, nossos alunos também precisam atuar na tomada de 

decisões, nas discussões sobre seus próprios interesses, para assim poderem 

participar do referido jogo.  

Para que a vivência desses valores seja viável, tornar-se imprescindível 

uma abordagem interdisciplinar, considerando o conceito de 

interdisciplinaridade presente nas discussões de Ivanir Fazenda (apud 

AZEVEDO e LIMA, 2013, p. 129):  

  
 

(...) um ensino interdisciplinar requer um trabalho 
conjunto entre alunos e professores assim como de 
gestores e demais sujeitos integrantes da comunidade 
escolar, ou seja, a integração não deve ocorrer apenas 
entre as disciplinas escolares, mas também entre 
pessoas, conceitos, informações e metodologias. 

 

 

A partir dessa percepção, destacamos a necessidade de um trabalho 

interdisciplinar, pois seria inviável exercer as práticas democráticas apenas nas 

aulas de História e manter atitudes autoritárias, ou mesmo meramente 

despreocupadas com tais questões nas demais áreas do conhecimento. 

Mesmo porque, discussões acerca do exercício da plena cidadania e da 

construção de uma sociedade democrática perpassam por diferentes áreas do 

conhecimento, cada qual com sua especificidade. 

Se objetivarmos que o educando vivencie a democracia na escola, é 

preciso que não somente as aulas de História promovam discussões e análises 

de diferentes realidades. Para, além disso, é necessário dar voz para que os 

alunos possam se expressar, opinar, discutir e debater e isso deve ser 
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desenvolvido a partir dos diferentes saberes promovidos pelas disciplinas 

escolares.  

Um dos caminhos para a formação do cidadão crítico é pensá-lo por 

completo e considerar o conhecimento de forma ampla e não “esquartejado” 

em disciplinas incapazes de dialogar entre si. Cabe reunir professores, discutir, 

ouvir, pensar junto, discordar e assim chegar a diferentes formas de colaborar 

para um ensino significativo e não meramente conteudista, pois como nos traz 

Azevedo e Lima (2013, p. 133) ao citar Fazenda:  

 
 

Por isso, a importância da realização de encontros 
entre os professores e a comunidade escolar, pois ser 
interdisciplinar implica em ouvir o outro, e mais do que 
aproximação de conteúdos significa aproximar-se dos 
parceiros de trabalho. Isto, sem dúvida, gera conflitos 
e desacordos que precisam ser resolvidos dentro do 
grupo. 

 

 

Inserido nesse cenário, ao ensino de História é reservado um espaço de 

grande importância, pois para agir politicamente é preciso que o educando se 

perceba historicamente e consiga contextualizar uma determinada situação 

antes de buscar a melhor forma de alterá-la ou preservá-la. O papel do 

professor de História é fundamental, pois numa educação que se propõe 

formar para o exercício da cidadania plena através da interdisciplinaridade, ele 

viabiliza a contextualização, a compreensão de uma realidade ligada ao tempo 

e ao local onde os fatos ocorreram. E, como novamente nos trazem Azevedo e 

Lima (2013, p. 144):  

 

 

(...) Entre as disciplinas escolares, é fácil percebermos 
que a História possui relação direta com o tratamento 
dado às questões do mundo cultural dos alunos, visto 
que um de seus principais objetivos é a formação de 
cidadãos críticos. Logo, a aprendizagem dos 
conteúdos norteada por uma prática comum entre as 
diferentes áreas contribui para uma formação mais 
completa e humanizada dos discentes. 
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4. Educação para a democracia: as tentativas de transformação da escola num 

espaço de ensino-aprendizagem do seu tempo. 

 

O título escolhido para esta etapa do artigo soa provocativo, e de fato o 

é. Não temos a pretensão aqui de construir uma escola do futuro, estamos 

apenas tentando alcançar o presente. Isso porque, se pararmos para refletir a 

realidade das escolas da rede básica de educação, veremos o quão 

anacrônicas elas conseguem ser. 

Estamos vivendo no século XXI, mas ainda temos um ensino que 

reproduz práticas tão repressivas e autoritárias quanto as do período ditatorial 

aqui no Brasil. Já tivemos a promulgação de Constituição democrática, a 

elaboração de uma Lei de Diretrizes e Bases e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, todos voltados para uma educação inclusiva e democrática, pois 

foram concebidos no Estado democrático de direito. Mas, na contramão de 

tudo isso, temos escolas onde o conhecimento ainda é “esquartejado” em 

áreas que parecem distantes anos-luz umas das outras, professores que se 

julgam mestres supremos do saber, alunos que desconhecem seu passado, 

profissionais ( e aí não somente professores, mas todos os que compõem a 

escola) que acreditam que apenas os “bons” devem permanecer, aplaudindo 

aqueles capazes de alcançar uma reprovação em massa, ou mesmo os que se 

vangloriam por conseguir o silêncio dos alunos através de gritos e 

estardalhaços mil. Será essa a escola do século XXI? Ou estamos atrás do 

nosso próprio tempo, apenas reproduzindo o que vivenciamos no passado sem 

conseguir perceber a temporalidade das nossas práticas, as mudanças 

ocorridas socialmente e a necessidade gritante de se formar, ao invés de 

apenas informar? 

Foi diante de questões como essas, algumas vezes surgidas na própria 

fala dos alunos durante rodas de discussões promovidas no fim de 2012 nas 

aulas de História, que iniciei a elaboração do projeto de democracia na escola. 

Inicialmente, a questão era incluir discussões sobre cidadania nos 

conteúdos vistos nas aulas de História, porém, fui percebendo que só isso seria 
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muito pouco. Era preciso que outros professores também participassem da 

ação, pois além de realizar o debate sobre cidadania e democracia, pensava 

eu ser necessário fazer com que os alunos vivenciassem isso na prática, 

através de eleições para líderes de turma e posteriormente do grêmio 

estudantil. Era preciso que nossos alunos soubessem e possuíssem uma 

representatividade. 

O objetivo nunca foi modificar toda a dinâmica da escola e torná-la uma 

instituição democrática dentro de um ano, mesmo porque isso seria por demais 

utópico. Mas o foco era iniciar a construção de uma identidade democrática 

para aquela escola. E para alcançar isso seria preciso um conjunto de ações. 

Porém, sobretudo em se tratando de um projeto voltado às práticas 

democráticas, seu conteúdo precisava ser apresentado e discutido entre os 

professores para que fosse aceito, refutado ou modificado. 

No início do ano letivo promovemos algumas discussões junto aos 

professores, que se iniciaram na semana pedagógica e continuaram em duas 

reuniões posteriores, com o objetivo de traçarmos um plano de ação comum. 

Uma das primeiras decisões tomadas foi a de dividir as turmas por professores-

tutores. Estes ficariam responsáveis por promover as discussões na turma em 

que ficou responsável, inseridas em seu horário de aula. Mas no decorrer das 

conversas percebemos que o tutor poderia ter outras atribuições e agir junto 

aquela turma como uma espécie de coordenador, capaz de manter uma 

relação mais estreita com aqueles alunos. Já que como temos diversas turmas 

torna-se mais difícil manter uma maior aproximação com todos. 

O trabalho com professores parece ter facilitado o encaminhamento do 

projeto em suas etapas ocorridas até aqui e mesmo noutras atividades 

desenvolvidas pela escola, durante as quais cada professor se responsabilizou 

por uma turma específica. No entanto, uso o termo “parece”, pois ao final do 

projeto cada professor terá a oportunidade de se auto-avaliar e de lançar 

críticas e sugestões às práticas executadas, ou não. Não cabendo, nesse 

momento, uma avaliação conclusiva acerca das ações desenvolvidas pelos 

professores-tutores. 

Além dos tutores, uma das propostas do projeto era levarmos alguns 

temas a serem discutidos nas turmas antes da eleição de líderes, que seria 
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coordenada pelo professor responsável. A ideia era fazer com que o líder fosse 

escolhido e visto como um representante legítimo e não como um delator, ou 

alguém que foi eleito por ser mais popular ou mais inteligente. 

Então, inserido em cada disciplina, durante duas semanas, discutimos 

questões ligadas aos direitos e deveres do cidadão, à corrupção, ética, 

violência, exclusão social, política, democracia, dentre outras, que foram 

abordadas em diferentes linguagens. Utilizamos músicas, tirinhas, charges, 

produção textual e através delas promovemos discussões, para que os alunos 

refletissem a respeito do seu entorno e da condição em que ele se encontra. 

Cada tutor responsabilizou-se por sua turma e o material foi inicialmente 

proposto pela professora coordenadora do projeto, podendo ser ampliado, 

conforme fizeram alguns professores. 

Após essa etapa, passamos para a eleição dos líderes. Cada tutor a 

realizou da forma que julgou adequada. Uns fizeram por voto aberto e outros 

por voto secreto, tendo utilizado cédulas de votação e até mesmo ata com 

registro dos resultados. 

Em seguida, tivemos também uma palestra sobre a ditadura militar para 

as turmas do 8º e 9º anos, que são alunos que têm o conteúdo de História do 

Brasil inseridos, tradicionalmente, em sua grade. Considerando que em abril 

tínhamos os cinquenta anos do golpe militar, trouxemos à escola o Sr. Mery 

Medeiros, que foi ex-preso político e hoje é o presidente da Associação Norte-

rio-grandense de Anistiados Políticos – ANAP.  

Durante a palestra com Mery Medeiros, coordenada pelos professores 

de História, os alunos externavam grande interesse, faziam muitas perguntas, 

tinham dúvidas e demonstravam verdadeiro fascínio em ver a História “viva”. 

As memórias trazidas pelo depoente eram capazes de transpor os alunos para 

aquela época distante que eles viam nos livros e isso conseguia não somente 

prender a atenção, como também instigar a reflexão, algo fundamental para se 

formar um cidadão crítico. É o ensinar a pensar, a refletir e consequentemente 

a agir. E assim, vimos, na prática, um pouco do que propunha Janotti (2013, p. 

51) ao afirmar que: 
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Mesmo defendendo a liberdade de escolha no 
processo didático e nele reconhecendo uma área 
importante de embates políticos, devemos admitir que 
um sentido maior deve orientar nossa prática no rumo 
da sociedade democrática e que este dificilmente se 
realizará se abandonarmos o estudo do passado 
público. Compreender a pluralidade de nossas culturas 
e toda a abrangência da história dos oprimidos passa 
pela constatação de que o imaginário político brasileiro 
não é algo efêmero e suas representações estão 
arraigadas profundamente nas raízes da cultura 
popular e erudita. 

 
 

O passo seguinte era a formação dos líderes. Essa formação foi tida 

como necessária para que os próprios líderes tivessem noção do seu papel e 

para que eles pudessem posteriormente participar de forma mais ativa na 

tomada de decisões na escola. Pensamos, em conjunto, que temas poderiam 

ser abordados e de que forma o faríamos. Chegamos ao formato de um curso, 

com duração de uma semana, durante o qual alguns professores discutissem 

de forma mais aprofundada temas como: o papel do líder, o que é cidadania 

plena, a importância da autonomia, o que é e para que serve um grêmio 

estudantil, dentre outros. 

Diante dessa demanda, alguns professores se prontificaram em 

participar da formação, que contou com a professora coordenadora do projeto, 

com mais quatro professores e com o gestor da escola. Cada um se 

responsabilizou por produzir um material e trabalhar junto aos alunos. Alguns 

seguiram um formato mais expositivo e outros o fizeram seguindo a lógica de 

oficinas. 

A partir desse curso, durante a formação sobre o grêmio estudantil, os 

alunos elaboraram um roteiro de entrevista, que realizaram entre eles próprios 

e também ouvindo outros colegas. Essas entrevistas foram gravadas com o 

uso do celular e transformadas, com o auxílio da professora-coordenadora do 

projeto, em um pequeno curta, que expõe um pouco dos seus anseios em 

relação à escola, ao grêmio que pretendemos construir e às relações entre eles 

no ambiente escolar. 

O curta foi exposto para todos os alunos no refeitório da escola e em 

seguida os líderes receberam seus certificados de participação no curso de 
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formação, que foram entregues pelos tutores de cada turma. A intenção de 

promover esse momento era apresentar os líderes aos demais alunos e ao 

mesmo tempo explicar um pouco da importância dessas lideranças a partir da 

fala deles próprios, expostas através do vídeo por eles produzido. 

Os próximos passos do projeto serão: a organização da comissão pró-

grêmio, que irá elaborar o estatuto do grêmio e o apresentará aos demais 

alunos para aprovação, ou não, e também participará de todo o processo 

eleitoral, desde a divulgação das informações, passando pelas campanhas 

eleitorais e culminando com as eleições; a posse e a capacitação dos membros 

do grêmio, que deverão compor um documento com propostas de atuação e 

um calendário de reuniões sistemáticas e por fim, a culminância do projeto será 

a elaboração e apresentação, junto à Câmara dos vereadores de Parnamirim, 

de um documento constando das principais reivindicações dos alunos para 

melhoria da escola e da comunidade em que estão inseridos. 

Todas as etapas não foram, nem serão construídas isoladamente, visto 

que é necessário o envolvimento do maior número de pessoas interessadas 

em transformar uma realidade. Uns mais, outros menos, mas o projeto tem 

buscado agregar o máximo de profissionais em prol de um interesse comum: 

EDUCAR, tentando fazê-lo para a democracia e para a cidadania plena, que 

passa pela reflexão e pela crítica. Para quem sabe um dia termos uma escola 

do nosso tempo. É sabido que não alcançaremos isso apenas com a execução 

de um projeto anual, pois isso, exige mudanças de hábitos e para mudá-los é 

preciso antes modificar o pensamento. Porém, é preciso sempre dar um 

primeiro passo no sentido de alcançar um objetivo mais amplo e é dessa forma 

que enxergo essa iniciativa, apenas como um primeiro passo. Não 

alcançaremos um pensamento homogêneo, comum a todos, nem o buscamos, 

mas pretendemos desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que 

tenha significado inserido nas lutas por uma sociedade mais democrática. 

 

Considerações finais 

 

“Outro saber que devo fazer comigo e que tem que ver 
com quase todos os de que tenho falado é o de que 
não é possível exercer a atividade do magistério como 
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se nada ocorresse conosco. Como impossível seria 
sairmos na chuva expostos totalmente a ela, sem 
defesas, e não nos molhar. Não posso ser professor 
sem me pôr diante dos alunos, sem revelar com 
facilidade ou relutância minha maneira de ser, de 
pensar politicamente. Não posso escapar à apreciação 
dos alunos. (...) Daí, então, que uma de minhas 
preocupações centrais deva ser a de procurar a 
aproximação cada vez maior entre o que digo e o que 
faço, entre o que pareço ser e o que realmente sou.” 

Paulo Freire 

 

Dizer e fazer, eis que deve haver uma indispensável sintonia entre esses 

dois verbos, sob a custa de perdermos legitimidade diante dos alunos e, o pior, 

diante de nós mesmos. Daí, por que eu me questionava, ainda na introdução 

desse trabalho, sobre o que queremos ao ensinar História e para quem 

estamos ensinando, ou melhor seria, para que interesses estamos servindo. 

Educar exige reflexão, permite erros e acertos, uns tão necessários 

quanto os outros. Não objetivamos com as discussões e propostas aqui 

apresentadas resolver todos os problemas relativos à formação para a 

democracia, ao ensino de História ou à interdisciplinaridade. Mas a intenção é 

iniciar um debate sobre tais questões para que possamos promover um 

processo de ensino-aprendizagem que seja significativo, que tenha alguma 

serventia. 

A perspectiva aqui apresentada buscou aproximar os conhecimentos 

teóricos à realidade de uma escola pública, recém-fundada, periférica e 

inserida em todos os problemas sociais que esse cenário possui. E esperamos 

que possa servir como ponto de partida para outras iniciativas, para críticas, 

discussões, propostas novas. Enfim, para promover um debate acerca das 

nossas práticas no cotidiano escolar. Afim de que não sejamos consumidos 

pela rotina e pela mera reprodução mecanicista dos materiais didáticos, pois 

estes são documentos e não livros sagrados, de onde retiramos verdades 

absolutas, servem para ser fonte e não fim. 

Esperamos que a partir daqui outras ideias surjam e nós possamos ser 

autores da nossa educação e assim nos tornemos capazes de fazer com que 
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nossos alunos sejam eles também, autores de suas próprias histórias de vida, 

se vendo enquanto sujeitos históricos e agentes de transformação social. 
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1
 

 

Com o decreto do Diretório dos Índios em 8 de maio de 1758, foi abolido 

o poder temporal dos missionários sobre os índios aldeados. Os missionários 

de ordens religiosas deveriam ser substituídos pela administração civil, ou seja, 

por diretores os quais deveriam atuar por meio de uma Câmara de 

vereadores.2 

Para o caso da capitania de Pernambuco e suas anexas (Ceará, Paraíba 

e Rio Grande do Norte), vigeu a Direção a partir de maio de 1759. Tal Direção 

foi uma adaptação formulada pelo governador de Pernambuco, Lobo da Silva, 

autorizada pelo Secretário do Estado Sebastião José de Carvalho, o Marquês 

de Pombal, para as transformações das missões jesuíticas das capitanias de 

Pernambuco e anexas em vilas.3  

A dita Direção (1759) diferenciava-se do Diretório dos Índios (1758) em 

dois aspectos: na repartição dos índios para o trabalho (o Diretório estipulava a 

permanência de metade dos índios na vila, os demais poderiam prestar 

serviços fora das vilas mediante o pagamento; pela Direção, somente um terço 

dos índios poderiam retirar-se para realizar serviços); e na repartição das terras 

da nova vila (o Diretório estabelecia que a repartição de terras seria realizada 

                                                           
 

1
 Mestranda do Programa de Pós-graduação de História da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Bolsista CAPES. Integrante da Rede de Laboratórios de Experimentação em História Social (UFRN, 
UFRJ, UnB) – RLEHS, e colaboradora da Plataforma SILB – Sesmarias do Império Luso-Brasileiro. 
2 

BNRJ (Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro) – Seção de manuscritos, II – 33, 23, 15, n° 2. CÓPIA do 
alvará de Dom José endereçado ao arcebispo da Bahia, ordenando que as missões administradas pelos 
jesuítas sejam institutas em paróquias e nelas passe a haver padres seculares. 08 de maio de 1758. Apud 
COUTO, José Jorge da Costa. O colégio dos jesuítas do Recife e o destino de seu patrimônio (1759-1777). 
Dissertação (Mestrado em História moderna de Portugal) – Universidade de Lisboa, 1990. p. 18-20. 
3
  Direção com que interinamente se devem regular os Índios nas novas Villas e Lugares erectos nas 

Aldeias da capitania de Pernambuco e suas Anexas. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
n.46, p.121-171, 1883. 
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equitativamente, já a Direção estabelecia a repartição das terras 

hierarquicamente, de acordo com a graduação e postos dos moradores da 

nova vila).4  

Nesse contexto de transição de missão para vila gerou temor e 

insegurança possivelmente pelas dúvidas emergentes acerca da administração 

destas vilas bem como de que forma esta mudança seria realizada. Para 

minimizar tal insegurança, Lobo da Silva reuniu mais de cem principais 

indígenas das missões jesuíticas que seriam transformadas em vilas para 

“pessoalmente lhes destruir algumas sinistras impressões, que receava-lhes”, 

em maio de 1759.5  

A reunião organizada por Lobo da Silva visou não apenas a explicação 

do estabelecimento da Direção, mas também atendeu alguns pedidos de 

principais. Tais pedidos tratavam-se, sobretudo de terras. Dom Felipe de 

Souza, principal da missão de Ibiapaba, posterior vila de Viçosa Real, na 

capitania do Ceará, solicitou uma fazenda para si com capacidade para criação 

de 200 cabeças de gado, terras estas além das quais seriam demarcadas para 

os índios de sua antiga missão, 

 

sem extorquir dos seus súditos porção alguma [de 
terra] de que se prevalece, por que não querer nesta 
parte incorrer na justiça indignação do mesmo senhor, 
vista a honra que lhe fazia [...]”.6 

 

Dos mais de cem principais presentes na reunião, Lobo da Silva citou 

somente os nomes de Dom Felipe de Souza e de João Soares Algodão. 

Mesmo sem citar os nomes, Lobo da Silva ainda afirmou que vários outros 

                                                           
 

4
 MAIA, Lígio de Oliveira. A implantação do Diretório em vila de Viçosa Real (CE): incerteza, colaboração 

e negociação indígenas (c.1759-1762). In: OLIVEIRA, João Pacheco de. (Org.). A presença indígena no 
nordeste. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2011. p. 28.  
5
 IHGB – Arq. 1.1.14. fls. 223v. Carta de Luiz Diogo Lobo da Silva [governador geral de Pernambuco] a 

Thomé Joaquim da Costa Corte Real [secretário do Conselho Ultramarino] acerca da visita que recebeu 
dos Principais das aldeias que se reduziram a vila. 13/06/1759. Fls. 203.  
6
 Ibid. fls. 205v. 
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principais solicitaram terras para si, sendo estas menores do que a solicitada 

por Dom Felipe de Souza.7  

Aponta-se que o Diretório dos Índios estabeleceu intensas mudanças na 

cultura indígena: proibiu-se o uso da língua nativa e impôs-se a língua 

portuguesa; proibiu-se a nudez; combateu-se o alcoolismo; obrigou-se que os 

índios aderissem nome e sobrenome portugueses, entre outras imposições.8 

No que diz respeito à posse de terras, observa-se uma forte imposição cultural 

aos índios aldeados. O Diretório estabeleceu a divisão das terras das missões 

as quais seriam transformadas em vilas, em pequenos lotes. Tal imposição não 

havia sido direcionada aos índios até aquele momento. 

Sob a administração jesuítica, os índios das missões preservaram 

alguns de seus costumes.9 A terra comum a todos os membros de uma missão 

deu continuidade à cultura indígena de coabitação e usufruto comum da terra, 

não havendo divisão da mesma ou hierarquização de seu uso. A percepção da 

terra como bem acessível para o usufruto de todos, ou seja, de uma terra 

comunal, implicava na cultura indígena na qual não havia uma mentalidade 

possessória individual ou familiar, e sim grupal. A compreensão de família 

nuclear, ou seja, na união civil ou religiosa de um homem e uma mulher e os 

filhos derivados desta aliança, é original do continente europeu, e, portanto, 

incomum aos índios da América portuguesa.  

                                                           
 

7
 Ibid. fls. 206v. 

8
 MEDEIROS, Ricardo Pinto de. Política indigenista do período pombalino e seus reflexos nas capitanias 

do norte da América portuguesa. In: OLIVEIRA, João Pacheco de. (Org.). A presença indígena no 
nordeste. p. 116-117.  
9
 Os costumes indígenas teriam sido preservados principalmente em aldeamentos com grande número 

de indígenas, pois a pequena quantidade de missionários não possibilitava uma melhor fiscalização dos 
fazeres indígenas. O historiador Lígio José de Oliveira Maia observou que, em 1737, moradores das 
proximidades da missão de Ibiapaba denunciaram os padres inacianos missionários da mesma por 
permitirem que os índios, durante a Semana Santa, praticassem seus ritos. O mesmo historiador 
verificou que os costumes indígenas perpetuaram, pois no ano de 1860, constatou-se a prática de ritos 
envolvendo danças, feiticeiros, e bebidas fermentadas. CARTA do desembargador Antônio Cardoso ao 
rei Dom João V, a encaminhar representação dos moradores da ribeira do Acaraú sobre a aldeia que os 
jesuítas administram na Serra da Ibiapaba. AHU-CE, Papéis Avulsos, Cx. 3, Doc. 182. 12/07/1737; 
Relatório dos costumes, e algumas seitas mais notáveis que ainda existem entre os nossos indígenas do 
termo de Viçosa [1860]. BNRJ, I-28, 10, 34. Apud MAIA, Lígio José de Oliveira. Serras de Ibiapaba. De 
aldeia à vila de índios, vassalagem e identidade no Ceará colonial (século XVIII). 2010. fls 409. Tese 
(Doutorado em História) - Universidade Federal Fluminense, 2010. p. 122-123.    
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Nas diferentes etnias indígenas, nômades ou seminômades, havia a 

coabitação de áreas para o exercício de atividades para a subsistência bem 

como para a prática de seus ritos.  Cabe destacar que mesmo enfatizando o 

caráter grupal da sociedade indígena, não se nega a possibilidade de ter 

havido querelas nos interiores de aldeias, missões, e vilas indígenas referentes 

a disputas por poder, ou pela posse de terras. A pesquisa da historiadora 

Carmen Oliveira Alveal em sua dissertação, História e direito: Sesmarias e 

Conflito de Terras entre Índios em Freguesias Extramuros do Rio de Janeiro 

(Século XVIII), aponta tais querelas na capitania do Rio de Janeiro.  

Na dita pesquisa, verificou-se o caso de um índio, Pedro Alexandre 

Galvão, que adquiriu posses e apresentava-se como senhor e possuidor de 

terras e de escravos. Este índio alargou suas posses em direção às terras dos 

índios da aldeia de Mangaratiba, entrando em conflito direto com estes por 

meio da justiça colonial. Ao longo das petições e testemunhos analisados, 

Alveal percebeu que Pedro Alexandre Galvão era original da aldeia de 

Mangaratiba, e as disputas pela posse de terras entre ele a os demais índios 

da aldeia refletiam uma disputa pelo poder interno da aldeia entre a família de 

Pedro Alexandre Galvão e o capitão-mor dos índios de Mangaratiba, Bernardo 

de Oliveira. 10 

Nesta perspectiva, aponta-se que a posse de terras indígenas bem 

como a sua mentalidade de posse11 é um elemento complexo de ser 

analisado, sendo necessário o conhecimento sobre a história e formação da 

aldeia/missão pesquisada e de suas querelas existentes.  

                                                           
 

10
 ALVEAL, Carmen Margarida Oliveira. História e direito: Sesmarias e Conflito de Terras entre Índios em 

Freguesias Extramuros do Rio de Janeiro (Século XVIII). 2002. Fls. 197. Dissertação (mestrado em 
História) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. p. 123-190.  
11

 Cabe apontar que a mentalidade referida não possui vinculações com a História das mentalidades 
originária na França na década de 1960, nem de suas variantes. A mentalidade referida trata-se de 
“mentalidade possessória”, expressão utilizada inicialmente pelo historiador Marc Bloch pensando na 
propriedade individual, moderna, como resultado histórico. O termo “mentalidade possessória” 
posteriormente foi utilizado pelo jurista Paolo Grossi, o qual afirma que propriedade é, sobretudo, 
mentalidade. BLOCH, Marc. A terra e seus homens: agricultura e vida rural nos século XVII e XVIII. São 
Paulo: EDUSC, 2001. GROSSI, Paolo. História da propriedade e outros ensaios. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006. 
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Florestan Fernandes analisou, a partir da década de 1940, a 

organização social Tupinambá, conjunto de grupos indígenas de origem tupi. 

Em suas pesquisas, que se fundamentaram em diferentes cronistas dos 

séculos XVI ao XIX, verificou que a sociedade tupi possuía características 

peculiares referente a sua moradia. Segundo Florestan Fernandes, os grupos 

locais contatavam uns aos outros pela proximidade de suas aldeias e o 

parentesco era o ponto determinante para esta aliança.12 Em cada aldeia 

havia uma média de quatro a sete malocas, ou habitações coletivas, dispostas 

na aldeia de forma que ao centro localizava-se um grande terreiro para a 

realização de reunião, cerimônias, e festividades. No caso de o homem possuir 

apenas uma companheira, ou cada companheira, nos casos de famílias 

polígamas, possuíam cada uma um espaço exclusivo nas malocas, chamados 

de laços ou de rancho.13  

Embora em alguns casos houvesse este espaço voltado para unidades 

familiares, a aldeia possuía um caráter comunal em suas ações, o que também 

incluía o uso da terra, como afirmou Pero de Magalhães Gândavo, cronista 

português do século XVI, que: “Tem esta qualidade estes índios que de 

qualquer cousa que comam por pequena que seja hão de convidar com ela 

quantos estiverem presentes”.14  

Antes do domínio português os índios não possuíam uma mentalidade 

possessória, pois mesmo que algumas etnias guerreassem pelo domínio de 

determinadas regiões, não se tratava de uma disputa pelo território. Com o 

processo de catequização dos índios e o estabelecimento de aldeamentos, os 

índios das missões religiosas passaram a habitar um espaço limitado, 

demarcado, sendo este, todavia, comum a todos os índios que habitavam a 

                                                           
 

12
 A rede de parentesco da sociedade Tupinambá era bastante complexa. Tratava-se de uma sociedade 

de reprodução avuncular, ou seja, baseava-se no casamento preferencial entre tio e sobrinha, e nos 
casamentos de primos cruzados. Tal prática não apenas aumentava os laços de parentescos como 
também os tornavam mais intensos.  FERNANDES, Florestan. A organização social dos Tupinambás. São 
Paulo; Hucitec: Brasília; Editora UnB, 1989. p. 261.  
13

 Ibid. p. 70.  
14

 GÂNDAVO, Pero de Magalhães. Tratado da Terra do Brasil. História da Província Santa Cruz. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1980.    
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missão. Com o Diretório dos Índios as terras das missões foram divididas em 

pequenos lotes para as famílias indígenas nucleares.  

A divisão de uma terra comum a todos em lotes implicou em uma 

imposição cultural da Coroa portuguesa em introjetar uma mentalidade 

possessória familiar, comum no reino e para os demais habitantes da América 

portuguesa.  

O governador Lobo da Silva, em carta direcionada ao secretário do 

Conselho Ultramarino Tomé Joaquim da Costa Corte Real, em maio de 1759, 

deixou muito claro que as terras divididas em lotes deveriam privilegiar os pais, 

de forma que sob sua parentela, os filhos colaborassem para o cultivo de 

mantimentos e sustento da família, e para que caso os índios pensassem em 

abandonar tais terras analisariam melhor, visto que o seu acesso à terra nas 

novas vilas ocorreria por meio da herança. Lobo da Silva afirmou que: 

 

A respeito da repartição das terras para os novos 
habitadores das vilas e lugares, que se erigem, moveu 
entre varias dúvidas, que ocorrerão o diretor ouvidor 
[Bernardo Coelho da Gama e Casco] a de não 
poderem os filhos e domésticos lograrem a porção que 
se lhes destina pelo Diretório com o fundamento de 
não ser permitido pela lei do Reino, o que lhes 
dissolve dizendo que as porções sobreditas se não 
davam aos filhos e domésticos, mas sim aos pais de 
família em quem se encabeçavam como prêmio de os 
ter, não só para facilitar os casamentos e se 
duplicarem os vassalos, mas em atenção a terem mais 
braços com que cultivassem, e carecem de mais frutos 
para a sua subsistência, além dos que lhes 
comtemplava necessários para o vestuário, e 
princípios de se virem a pôr com a opulência precisa a 
terem em que ocupa-los a pagar-lhes os jornais bem 
merecidos pelos seus serviços, utilizando a seus filhos 
nas maiores legitimas, que lhes podem provir 
hereditando-os por este modo com amor às terras em 
que habitam na consideração de terem que perder 
quando concebam o pensamento de as largar, que é o 
mais vigoroso para consolidar este estabelecimento 
[grifo da autora].15   
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 IHGB – Arq. 1.1.14. fls. 202-203.  
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Na cultura indígena não havia a necessidade da transmissão de bens 

por herança para a sua perpetuação social. Na perspectiva indígena, o 

reconhecimento social era alcançado por meio de outros fatores como a 

participação em guerras e captura de prisioneiros a exemplo da sociedade 

Tupinambá. Segundo Florestan Fernandes, esta sociedade tinha como cerne 

social a guerra, pois era a guerra e a consequente captura de prisioneiros que 

possibilitava que um índio se unisse a uma mulher, e ascendesse socialmente. 

Somente mediante o sacrifício de um prisioneiro era que um índio ganharia um 

novo nome e assim estaria preparado para uma união conjugal. Ascender 

socialmente também dependia do sacrifício de prisioneiros, pois apenas com a 

acumulação de nomes é que se poderia unir-se com outra mulher novamente, 

sendo necessária a prática da guerra. Além disso, a guerra funcionava para a 

manutenção dos laços de solidariedade entre os grupos indígenas, pois 

mediante a guerra juntavam-se grupos para a defesa e também conquistas de 

terras, bem como guerrear significava vingar os ancestrais e aliados da 

aldeia.16  

O historiador Rafael Ale Rocha percebeu em sua pesquisa sobre a 

aliança dos índios tupis aos franceses durante o estabelecimento da França 

Equinocial no Maranhão, entre 1612-1615, que se construiu uma elite indígena 

por meio do beneficiamento e doações de altos cargos militares a principais 

indígenas da localidade. A referida pesquisa baseia-se nos relatos dos 

capuchinhos franceses Claude d’Abbeville e Yves d’Evreux, que relacionam os 

principais aos postos militares ou a alguns aspectos da nobreza europeia, 

como a cristalização da superioridade do chefe e a transmissão hereditária da 

posição ou do prestígio. O historiador analisa as formas de hierarquização de 

poder e introjecção desta mentalidade por parte dos principais indígenas.17 A 

pesquisa de Rafael Ale Rocha colabora para validar a ideia de que os índios 

muitas vezes sofreram imposições culturais, fosse na mudança na forma de 
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 FERNANDES, Florestan. A organização social dos Tupinambás. p. 101-112. Idem. A função social da 

guerra na sociedade Tupinambá. São Paulo: Globo, 2006. p. 245-257; 272-274.  
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 ROCHA, Rafael Ale. A elite militar no Estado do Maranhão: poder, hierarquia e comunidades indígenas 
(século XVII). 2013. Fls. 321. Tese (doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense. p. 129-
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suas lideranças, fosse na forma de usufruir a terra. Aponta-se, todavia, que 

esta modificação da cultura indígena não foi caminho de mão única, pois os 

mesmo souberam beneficia-se com tais transformações.     

Ao buscar demonstrar que o Diretório dos Índios estabeleceu uma série 

de imposições aos indígenas, sobretudo, referentes à mudança na forma de 

possuir e perceber a terra, não se coloca que foi apenas neste momento que 

os indígenas passaram a ter uma maior aproximação com a mentalidade 

possessória individual ou familiar. Os muitos conflitos ocorridos entre 

moradores não índios e índios ao longo dos séculos XVI ao XIX demonstram 

que os índios tiveram intenso contato com a cultura burocrática do império 

português bem como com a mentalidade possessória familiar, como nos 

conflitos apontados a seguir.  

No leste do Estado do Grão-Pará e Maranhão, as tentativas de 

dominação portuguesa no final do século XVII geraram intensos conflitos com 

etnias indígenas. Os conflitos engendrados visavam a obtenção de mão de 

obra, e, sobretudo, livrar as terras ocupadas pelos índios para a povoação. Tais 

conflitos acirraram-se no início do século XVIII, e somente cessou com a 

decisão dos índios Caicai, Guanaré, e Aruaz, em serem aldeados na segunda 

década do século XVIII.18 A decisão dos índios revela as reduções como uma 

alternativa de sobrevivência em meio as guerras e a exploração.    

Na capitania do Rio de Janeiro, os administradores das missões 

jesuíticas de São Barnabé e de São Lourenço, solicitaram, em 1753, a 

demarcação de várias terras pertencentes aos índios das mesmas, localizadas 

vizinhas às missões, pois muitos indivíduos passaram a usurpar as terras dos 

índios alegando que as terras não se encontravam demarcadas.19 

Possivelmente com este conflito os índios perceberam as brechas existentes 

no processo burocrático do império português, que às vezes privilegiava a 
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 CHAMBOULEYRON, Rafael. Índios, engenhos e currais na fronteira oriental do estado do Maranhão e 

Pará (século XVII). In: MOTTA, Márcia Maria Menendes; SERRÃO, José Vicente; MACHADO, Marina 
(Orgs.). Em terras lusas: conflitos e fronteiras no Império Português. Vinhedo: Editora Horizonte, 2013. 
p. 231-250.  
19

 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias 
coloniais do Rio de Janeiro. 2° ed. Rio de Janeiro: FGV; FAPERJ, 2013. p. 275.  
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obtenção da terra por meio legais e burocráticos, como as sesmarias, e sua 

demarcação e posterior confirmação, e às vezes privilegiava o cultivo da 

terra.20  

Na capitania do Ceará, em meados do século XVIII, os índios da missão 

de Ibiapaba entraram em litígio com moradores vizinhos às terras da missão 

devido à imprecisão entre os limites de suas terras. Segundo o governador de 

Pernambuco, Luiz Correia de Sá (1749-1756), as terras dos vizinhos da missão 

de Ibiapaba localizavam-se mais de 20 léguas de distância da missão, contudo, 

os índios sentiram-se prejudicados com a aproximação dos moradores e 

dirigiram-se para os sítios dos moradores, expulsando-os e destruindo suas 

plantações. Os moradores solicitaram uma devassa, e a mando do capitão-mor 

do Ceará, um coronel dirigiu-se para averiguar os limites da contenda, sendo 

este último impedido de averiguar a terra por uma tropa indígena. O caso foi 

levado à Junta das Missões e garantiu-se a posse das terras em litígio para os 

índios.21 A garantia apoiava-se na necessidade dos índios de possuírem uma 

área maior e com limites mais longínquos para assegurar sua sobrevivência.    

Os índios aldeados, ao entrarem em contato com missionários, 

assimilaram mecanismos para a garantia de posse de suas terras, como 

solicitação de sesmarias, demarcações, ou ainda em estratégias de 

acumulação por meio de herança, doações, e ainda da ocupação de áreas 

doadas por sesmarias. Na perspectiva dos aldeamentos como meio de 

proteção e garantia social, a historiadora Maria Regina Celestino de Almeida 

aponta a importante participação jesuítica nesse processo de garantir os 

direitos dos índios bem como assimilar estratégias: 

 

Os jesuítas foram grandes incentivadores dessa 
cultura que se forjava no cotidiano das aldeias, onde 
antigas tradições se articulavam com as novas 
práticas culturais e políticas introduzidas pelos padres 
e muito bem aprendidas pelos índios, que as 
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 ALVEAL, Carmen Margarida Oliveira. Converting Land into Property in the Portuguese Atlantic World, 

16th-18th Century. 2007. fls 387. Tese (Doutorado em História) – Johns Hopkins University, 2007. 
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 MAIA, Lígio de Oliveira. A implantação do Diretório em vila de Viçosa Real (CE): incerteza, colaboração 
e negociação indígenas (c.1759-1762). p. 25-27.  
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utilizavam em busca de seus próprios interesses 
continuamente transformados.22 

 

A gradual perda de áreas para a mobilidade indígena na capitania do Rio 

Grande, acarretada pela: frente de povoamento, desde o século XVI com as 

primeiras empreitadas da colonização da capitania do Rio Grande; e a frente 

pastoril no final do século XVII e inicio do século XVIII – a qual gerou a Guerra 

dos Bárbaros, tiveram como resultado o grande número de mortos e para o 

segundo caso um grande número de índios aldeados.  

Como afirmou a historiadora Maria Regina Celestino de Almeida acerca 

da situação dos índios de Mangaratiba, capitania do Rio de Janeiro, diante da 

violência e exploração: 

 

São razões suficientes para se acreditar que aldear-se 
podia significar para os índios a opção pelo menor 
diante da opressão e violência da conquista e da 
colonização. Ao aldearem-se, os índios tornavam-se 
súditos cristãos e buscavam adaptar-se a um novo 
espaço físico e social, onde aprendiam novas regras e 
comportamentos que lhes permitiam novas estratégias 
de luta e sobrevivência no mundo colonial em 
formação.23 

 

A experiência indígena demonstrou que se tornar aliado da Coroa 

portuguesa, o que em sua maioria significava tornar-se índio aldeado, garantia-

lhes que não fossem escravizados e a sua consequente sobrevivência. Aponta-

se ainda que desde o início da colonização, havia uma política de distribuição 

de terras para os indígenas. Como aponta a historiadora Carmen Alveal, uma 

das primeiras tentativas da Coroa portuguesa de atrair os índios para 

incorporá-los à colonização, ocorreu por meio de um alvará de 1587, o qual 

ordenou que fossem doada terras de sesmarias para índios que "desceram" os 
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 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas. p. 156 
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 Ibid. p. 114-115 
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sertões para que pudessem fazer as suas lavouras.24 Tal postura teria sido 

ainda ratificada pelo governador geral do Brasil, Afonso Furtado de Castro 

Mendonça, em 1677.25  

A experiência dos diferentes grupos indígenas habitantes das Capitanias 

do Norte acerca da guerra, dizimação e redução em aldeamentos, associado 

ao contato com missionários que por vezes solicitavam terras para as missões 

e não para suas ordens religiosas, possibilitou a assimilação indígena das 

estratégias para a garantia da posse de suas terras.  

Como afirmou o antropólogo João Pacheco de Oliveira, a atribuição de 

uma determinada sociedade a uma base territorial fixa, constitui um forte meio 

de percepção das mudanças ocorridas nesta sociedade. Esta relação entre 

uma sociedade e uma base territorial é compreendida por Pacheco de Oliveira 

como territorialização, ou seja, processo de reorganização social que implica 

em: uma nova identidade étnica diferenciadora; mecanismos políticos 

especializados; redefinição sobre os usos dos recursos ambientais; e 

reelaboração cultural.26   

Segundo João Pacheco de Oliveira, os índios do Nordeste passaram por 

dois processos de territorialização: 1°) a partir da segunda metade do século 

XVII e nas primeiras décadas do século XVIII, com as missões religiosas; 2°) 

no século XXI relacionado à política indigenista oficial. Nesta pesquisa, é o 

primeiro processo de territorialização que interessa.27   

Neste primeiro processo de territorialização, diferentes grupos indígenas 

foram aldeados, sedentarizados e catequisados juntamente. João Pacheco de 

Oliveira aponta que neste momento há uma intenção de promover a 

acomodação entre diferentes culturas, homogeneizadas pela inserção dos 
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 Alvará ao provedor da Fazenda, para que se dê terras de sesmarias ao gentio que desceu do sertão 

para fazer suas lavouras. 21/08/1587. In: Manuscritos relativos ao Estado do Brasil. Coleção feita por 
ordem de Sua Majestade Imperial. Conselho Ultramarino, p. 73. Apud ALVEAL, Carmen Margarida 
Oliveira. História e direito. p. 10-102. 
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 Regimento, do governo do Estado do Brasil (23/01/1677). In: Index. Livro I. Apud ALVEAL, Carmen 
Margarida Oliveira. História e direito. p. 102. 
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 OLIVEIRA, João Pacheco de. Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação colonial, 
territorialização e fluxos culturais. In: ______. (org.). A viagem da volta. Etnicidade, política e 
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índios no trabalho e na catequese. Teria sido esta a primeira mistura dos 

índios. Sobre este contexto, Maria Regina Celestino de Almeida afirmou que ao 

se aldearem os índios, estes:  

 

Passavam a habitar um território fixo que lhes fora 
dado ou até imposto conforme as circunstâncias, por 
uma ordem político-administrativa externa ao grupo. 
Tal processo implicava mudanças consideráveis 
vivenciadas pelas várias etnias que, na experiência 
comum do cotidiano, reconstruíram culturas, valores e 
tradições, misturando-se entre si e com grupo outros 
grupos sociais. Nesse processo, os povos indígenas 
reelaboravam também as relações com o novo 
território, que passava a ser vivenciado de forma 
diversa, de acordo com o novo território, de acordo 
com novas necessidades do mundo colonial.28   

 

Os apontamentos colocados por Almeida enfatizam a imposição de 

alguns valores à cultura indígena, e a sua consequente metamorfose, 

compreendida como transformações da cultura, valores, e tradições indígenas, 

destacando-se as relações dos índios com seu território.  

A segunda mistura verificada por Pacheco seria referente ao 

estabelecimento do Diretório dos Índios e a abertura das terras indígenas para 

os indivíduos não índios.29 A primeira e a segunda mistura implicaram em uma 

reorganização social, na qual: surgiu uma nova identidade étnica 

diferenciadora; emergiram-se mecanismos políticos especializados; redefiniu-

se sobre os usos dos recursos ambientais; e ocorreram reelaborações 

culturais.30     

O primeiro processo de territorialização descrito por Pacheco pode ser 

observado na missão de Guajiru, localizado na capitania do Rio Grande. 

Verificou-se que durante o estabelecimento de aldeamentos na capitania, na 

segunda metade do século XVII, e durante a Guerra dos Bárbaros, final do 
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 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas. p. 255. 
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 Ibid. p. 24-25. 
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século XVII e início do XVIII, havia uma intensa mobilidade dos índios aldeados 

na capitania, pois estes participavam ativamente do comércio, fornecimento de 

mão-de-obra, e dos conflitos contra índios inimigos, acarretando em uma 

intensa mistura de etnias e grupos indígenas da capitania. No caso da missão 

de Guajiru, percebeu-se a mistura dos grupos Potiguara, Paiacu e Janduí, os 

quais posteriormente passaram a se definir como “índios da missão de 

Guajiru”, ou seja, surgiu uma nova identidade étnica.31  

Emergiram-se mecanismos políticos especializados, como o 

conhecimento do processo burocrático do império português, proveniente do 

contato com os jesuítas missionários dos aldeamentos; redefiniu-se sobre os 

usos dos recursos ambientais, como a divisão da terra comunal indígena em 

pequenos lotes destinados as famílias; e, por fim, o grupo reelaborou-se 

culturalmente, como a introjecção da ideia de família nuclear na cultura 

indígena, implicando na separação das residências e formas de usufruir a terra. 

A antropóloga Maria Sylvia Porto Alegre analisou as populações 

indígenas viladas, e apontou que as vilas de índios da capitania do Rio Grande 

do Norte possuíam, no ano de 1777, uma média de 5,5 habitantes por fogo, ou 

seja, por moradia. Tal apontamento reflete a imposição cultural para a 

existência da família nuclear no meio indígena após o Diretório dos Índios.32   

Esta perspectiva de mudanças culturais ainda pode ser relacionada com 

os estudos da geografa Doeeren Massey. Para a autora, o espaço é a 

dimensão social não apenas no contexto da sociabilidade humana, mas no 

sentido do envolvimento dentro de uma multiplicidade muito maior de 
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articulações. Para a autora, há uma pluralidade e simultaneidade de trajetórias 

conexas, sendo o lugar a articulação entre tais conexões.33  

A autora aponta que o espaço, por ser relacional, é heterogêneo, há: 

diversidade, subordinação, e interesses conflitantes. Trata-se assim de uma 

constante modificação do espaço por meio das mudanças do relacional. 

Segundo Massey, para perceber o lado relacional do espaço deve-se 

considerar o contexto de cada relação social para então refletir sobre as 

diferentes formas de relações, variáveis em cada espaço em particular.34 

As análises da autora sugerem a necessidade de compreender a 

mentalidade e os diferentes interesses das partes e de sua relação com o 

espaço, percebendo, sobretudo, os interesses conflitantes.  

Após o Diretório dos Índios, a situação dos índios que passaram a 

habitar as vilas em muito piorou, pois além de perderem importante aliados na 

defesa de suas terras, os jesuítas, os quais foram expulsos em 1759, as terras 

que pertenciam a Companhia de Jesus retornaram para a posse da Coroa, 

sendo solicitadas e por vezes disputadas por moradores. Desta forma, o 

número de conflitos pela posse de terras aumentou, pois além dos avanços de 

outros moradores nas proximidades das terras das vilas, o Diretório incentivava 

a coabitação com não índios, o que aos poucos deixou de garantir a posse das 

terras das vilas para os índios.35  

Esta afirmação é corroborada quando se averiguam os conflitos pela 

posse de terra após o estabelecimento do Diretório dos Índios. Explanar-se-á 

aqui dois exemplos.  

Na capitania do Rio Grande, destaca-se o conflito pela posse da terra 

Cidade dos Veados e Olho d’Água Azul e seus envolvidos: padres da 

Companhia de Jesus missionários do aldeamento de Guajiru; índios da missão 

de Guajiru; e membros da família Carneiro da Cunha. Em 1725, o padre jesuíta 

da missão de Guajiru solicitou uma légua de terra no lugar chamado Cidade 
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dos Veados para os índios de sua missão alegando que a terra que a missão 

possuía não era suficiente para a subsistência da mesma. Em 1727, o padre 

solicitou outra légua de terra no lugar Olho d’Água Azul, afirmando que a 

missão possuía mais de 192 casais. Ambas as terras foram devidamente 

requeridas para a missão de Guajiru. Em 1760, entretanto, com as mudanças 

impostas pelo Diretório dos Índios, o ouvidor responsável pela averiguação das 

posses indígenas percebeu que os índios não ocupavam as duas terras 

solicitadas na década de 1720, devido ao fato de João Carneiro da Cunha ter 

se apossado das mesmas. Em decorrência disto, os impasses pela posse da 

terra são reascendidos. 

Mediante esta averiguação, o ouvidor Gama e Casco decidiu demarcar 

mais uma légua de terra para os índios de Guajiru.36 Tratava-se de uma légua 

de terra que faltava junto a Cidade dos Veados, uma légua no lugar chamado 

Olho d’Água Azul. Segundo o relato do ouvidor, a Cidade dos Veados  

 

Tinha sido de uns gentios que dela desertaram e dela 
se apossou [grifo meu] o capitão mor de Igarassu João 
Carneiro da Cunha, com a intenção de que sendo 
precisa a dita terra aos índios se lhes daria do que 
assinou termo desta convenção para o governador de 
Pernambuco que então era Duarte Sodré Pereira [...] 
para nelas plantarem suas lavouras.37     

 

O ouvidor esclareceu que os índios da missão de Guajiru não se haviam 

utilizado da terra e que por este motivo o capitão-mor de Igarassu tinha se 

apossado da mesma, com a justificativa de que sendo a terra necessária aos 

índios a devolveria. No entanto, como se pôde perceber por meio da citação 

anterior, João Carneiro da Cunha, ainda no ano da averiguação do ouvidor, em 

1760, continuava a ocupar a terra Cidade dos Veados. A afirmação de que o 

capitão devolveria a terra Cidade dos Veados aos índios de Guajiru conforme 

necessitassem é conflitante com a carta que o mesmo capitão escreveu a Dom 

                                                           
 

36
 AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx. 95. Doc. 7493. OFÍCIO do ouvidor geral da capitania de Pernambuco, 

Bernardo Coelho da Gama e Casco, ao conde de Oeiras [...]. 10 de fevereiro de 1761.  
37

 Ibid. 
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João V em 1735, solicitando que não lhe fossem tomadas mais terras para 

doar-se aos índios, visto que a Coroa teria concedido uma légua de terra para 

os índios da missão de Guajiru na Cidade dos Veados, terra que afirmou ser 

sua por meio de compra.38    

Os índios, visando a posse das terras que lhes haviam sido atribuídas, 

apossadas por João Carneiro da Cunha, solicitaram por meio do diretor da vila 

de Estremoz, Antônio de Barros Passos, em dezembro de 1760, ao governador 

de Pernambuco que as suas terras fossem restituídas.39 No entanto, o 

governador de Pernambuco, Luís Diogo Lobo da Silva, ordenou que se 

completassem os lotes de terra que deveriam ser concedidos aos índios da 

missão de Guajiru, devendo estes serem loteados na nova légua demarcada 

nas terras de João Carneiro da Cunha.40   

Não era interessante, contudo, para a Coroa portuguesa que os índios 

da vila de Estremoz possuíssem suas terras relativamente distantes na Cidade 

dos Veados e no Olho d’Água Azul.41 A historiadora Fátima Martins Lopes 

atentou para o fato de que o Diretório dos Índios visava a vigilância dos índios. 

Segundo a autora, a criação das vilas visava a inserção dos indígenas em 

novas unidades coloniais que possuíssem câmara, cadeia, praças, pelourinho, 

residências individuais, entre outros elementos. Esta ação visava mudar a 

cultura indígena para um espaço regrado estética, politica e moralmente. 

Instituiu-se o ensino da língua portuguesa, e de ofícios como rendeiras, 

sapateiros, marceneiros, entre outros. Por tal motivo, os índios não deveriam 

distanciar-se da vila para que pudessem ser inseridos em um novo contexto 

urbano.42   

                                                           
 

38
 AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx. 3, Doc. 204. REQUERIMENTO do capitão João Carneiro da Cunha ao rei 

[Dom João V] pedindo que não lhe sejam tomadas mais terras para se dar aos índios, pois já lhe 
tomaram uma légua de terra no lugar da “Cidade dos veados” para os índios da missão de Guajiru. 23 de 
maio de 1735. 
39

 BNRJ, I – 12, 3, 35, fl. 6v., Carta do governador de Pernambuco, Luiz Diogo Lobo da Silva, ao diretor da 
vila de Estremoz, Antônio de Barros Passos, em 12/12/1760. 
40 

Ibid.  
41

 LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade. as vilas de índios do Rio Grande do Norte sob o 
diretório pombalino no século XVIII. 2005. Fls 700. Tese (Doutorado em História do Norte-Nordeste) – 
Universidade Federal de Pernambuco, 2005. p. 354. 
42

 Ibid. p. 485.   
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Assim, em 1761, o governador Lobo da Silva ordenou ao diretor da nova 

vila de Estremoz, Antônio de Barros Passos, que os novos lotes de terra que 

fossem concedidos aos índios deveriam localizar-se nas proximidades da vila. 

As terras vizinhas à antiga missão de Guajiru, incluindo terras que pertenciam a 

uma fazenda da Companhia de Jesus, foram demarcadas para os índios que 

ainda não haviam recebido seus lotes de terras, em permuta com as terras que 

haviam sido demarcadas anteriormente na Cidade dos Veados e no Olho 

d’Água Azul.43   

Atenta-se para o fato de que não foi possível perceber, por meio da 

documentação utilizada, se, após a demarcação feita pelo ouvidor Gama e 

Casco44 em fevereiro de 1761, os índios passaram a ocupar a terra Cidade dos 

Veados. Assim, não foi possível verificar se durante o processo de decisão de 

como seriam repartidas as terras, se alguns dos índios da antiga missão de 

Guajiru migraram das terras da nova vila de Estremoz para a Cidade dos 

Veados e Olho d’Água Azul. Contudo, acredita-se, por meio de uma 

correspondência entre o diretor da vila de Estremoz, Antônio de Barros Passos, 

e do governador Lobo da Silva, que alguns índios migraram para a Cidade dos 

Veados, ou mesmo que já se encontravam na localidade, pois o governador, ao 

decidir que as terras indígenas deveriam localizar-se nas proximidades da vila, 

fez a seguinte ressalva: 

 

Aos índios que se acham plantando em terras antigas 
não é justo tirar-lhes para se darem a outros quando 
nelas devem ter preferência a todos pelo antigo 
beneficio de as haverem com antecipação [ilegível] 
nem também será necessário lhes dar novas datas, 
logrando nas ditas terras toda a extensão competente 
a sua agricultura.45 

 

                                                           
 

43
 BNRJ, I – 12, 3, 35, fl. 90v.-91v., CARTA do governador de Pernambuco, Luiz Diogo Lobo da Silva, ao 

diretor da Vila de Estremoz, Antônio de Barros Passos, em 29/08/1761. 
44

 AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx. 95. Doc. 7493.  
45

 BNRJ, I – 12 – 3 – 35, fls. 76. CARTA ao diretor da vila de Estremoz ao governador de Pernambuco Luis 
Diogo Lobo da Silva.  
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Acredita-se que a terra “antiga” a qual referenciou Lobo da Silva seja 

referente à Cidade dos Veados ou mesmo Olho d’Água Azul. Lobo da Silva 

afirmou na citação acima que os índios de Guajiru tinham preferência naquelas 

terras “pelo beneficio de as haverem por antecipação”, possivelmente fazendo 

referência ao fato de a primeira doação daquela terra ter sido para os índios de 

Guajiru, em 1727.  

Os pequenos lotes de terras foram demarcados para os índios junto à 

antiga missão de Guajiru, bem como para alguns novos moradores que foram 

inserindo-se junto aos índios nas novas vilas erigidas.46 O governador de 

Pernambuco, Luís Diogo Lobo da Silva, insistiu para que os índios recebessem 

os lotes de terra nas proximidades da vila de Estremoz, alegando que caso os 

índios morassem na Cidade dos Veados, devido à distância, não conseguiriam 

exercer suas atividades como ir à missa e comercializar seus produtos na 

vila.47 A decisão do governador prevaleceu e os índios tiveram que aceitar as 

terras de menor qualidade vizinhas à nova vila de Estremoz.  

Outro exemplo de conflitos pela posse de terra após o Diretório dos 

Óndios foi o caso ocorrido na vila de Nova Benavente, na capitania do Espírito 

Santo, em finais do século XVIII. A partir do ano de 1791, os camaristas da vila 

de Nova Benavente ao iniciarem a utilização de um novo livro de registros de 

aforamentos e arrendamentos da vila, deixaram de referir-se ao mesmo como 

“foros e arrendamentos que em Câmaras se fizeram das terras dos índios”, 

alegando que as terras da vila passaram a pertencer à Câmara. Os índios da 

vila denunciaram os camaristas à rainha afirmando que os mesmos concediam 

aforamentos em áreas cultivadas pelos índios, e que os moradores não índios 

não respeitavam os limites de suas terras.48 

                                                           
 

46 
Ibid. 

47
 BNRJ, I – 12, 3, 35, fl. 90v.-91v., CARTA do governador de Pernambuco, Luiz Diogo Lobo da Silva, ao 

diretor da Vila de Estremoz, Antônio de Barros Passos, em 29/08/1761. 
48

 MOREIRA, Vânia Maria Losada. Nós índios, índios nós senhores de nossas ações... Direito de domínio 
dos índios e cristandade em conflito (vila de Nova Benavente, capitania do Espírito Santo, 1795-1798). 
In: MOTTA, Márcia Maria Menendes; SERRÃO, José Vicente; MACHADO, Marina (Orgs.). Em terras lusas: 
conflitos e fronteiras no Império Português. p. 262-289.    
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Buscou-se neste artigo mostrar a reelaboração cultural indígena a cerca 

de sua mentalidade possessória, aponta-se a imposição cultural da Coroa 

portuguesa por meio do Diretório dos Índios (1758) e da Direção (1759) em 

divisão da terra comunal indígena em loteamentos. Tal imposição buscava 

introjetar uma mentalidade possessória familiar, comum no reino e para os 

demais habitantes da América portuguesa, por meio da divisão das terras e da 

consequente divisão da família indígena extensa.  

A terra comum a todos os membros de uma missão possibilitava a 

continuidade de uma forte característica da cultura indígena de coabitação e 

usufruto comum da terra, não havendo divisão da mesma ou hierarquização de 

seu uso. Não havia uma mentalidade possessória individual ou familiar, e sim 

coletiva. A imposição da divisão das terras nas missões para o estabelecimento 

da vila civil, bem como a abertura das mesmas para novos moradores não 

índios, implicou em uma imposição cultural da Coroa portuguesa em introjetar 

uma mentalidade possessória familiar até então incomum na cultura indígena.  
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SERTÃO, ESTRADAS E CONQUISTA: O ARRAIAL DE PIRANHAS, 

CAPITANIA DA PARAÍBA, ENTRE OS CAMINHOS DOS SERTÕES DAS 

CAPITANIAS DO NORTE, SÉCULO XVIII 
 

ANA PAULA DA CRUZ PEREIRA DE MORAES 

 

Introdução: os recortes 

 

As pesquisas históricas que se concentravam na compreensão do 

período colonial do Brasil, durante longo tempo, enfatizaram estudos sobre a 

formação social e espacial das zonas compreendidas no litoral da América 

Portuguesa, especialmente em torno dos grandes centros. De alguma forma, 

isto se explica porque muito da pulsação política e administrativa da época 

fincava suas forças nesses lugares, o que também facilita a presença, ainda 

hoje, de um considerável contingente de documentos tecidos nesses centros 

ou que tratam sobre eles, existentes dentro e fora do Brasil. Entretanto, é bom 

frisar que boa parte das tramas sociais e lutas por domínios em torno da terra e 

consolidação de poderes se deu nos interiores das terras brasilis. E isto vem 

sendo explorado por diferentes historiadores que descobriram no estudo sobre 

os sertões, espaço vasto para a análise histórica que permite um melhor 

entendimento sobre a história do Brasil.  

De todo modo, o termo Sertão recorda uma multiplicidade de sentidos, 

tanto no aspecto da etimologia, que ainda hoje é constantemente repensada, 

como no sentido dos seus usos que fazem menção a lugares, áreas 

imprecisas, rios, caminhos como Sertão de Pernambuco, Sertão de Jaguaribe, 

Sertão de Dentro, Sertão de Baixo, Alto Sertão, Sertão Bárbaro. Assim, para 

este trabalho a ideia de sertão parte muito do sentido que esta palavra assumiu 

na época estuda e nos documentos onde esta é citada, logo o termo Sertão 

inspira-se na noção de ambiência localizada no interior distante do litoral 
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conhecido, portanto, uma terra por se conhecer melhor na perspectiva de 

domínio e controle. Um espaço vasto que a Coroa Portuguesa almejava 

conquistar pelas possibilidades de benefícios, seja de riquezas minerais, seja 

de ampliação de territórios conquistados e número de súditos e fazendas da 

Coroa. 

Logo, a partir dessa vastidão de terras ditas “indômitas”, “assustadoras”, 

desponta o objeto deste estudo: o Sertão do Rio Piranhas pertencente à 

Capitania da Paraíba do Norte que, no século XVIII, tinha sua área de 

influência política e administrativa baseada na Povoação de Nossa Senhora do 

Bom Sucesso do Piancó, hoje conhecida como a cidade de Pombal – PB. 

Importante informar que a nominação desse sertão também surge na 

documentação como “Sertão de Piranhas e Piancó”, “Sertão das Piranhas” e 

“Sertão de Piancó”. 

Não é de se estranhar que no contexto da sua ocupação, esse sertão 

era composto também com a agregação dos sertões centrados em outros rios 

que eram afluentes do Rio Piranhas49 como os rios Piancó, Seridó, Espinharas, 

Sabugi e Rio do Peixe (cf. Figura 1). 

 

                                                           
 

49
 O Rio Piranhas passa a se chamar Assú dentro dos territórios pertencentes ao Rio Grande do Norte. 
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Figura 1 – Bacia Hidrográfica “Rio Piranhas – Açu” (atual). Fonte: Agência Nacional de 
Água (ANA). 

 

 

Os caminhos internos nas Capitanias do Norte 

A Coroa Portuguesa, desde o início do processo de colonização nos 

litorais, já se preocupava com os caminhos internos, pois, continuamente o 

translado via rotas marítimas apresentavam problemas como a falta de 

correntes e ventos que perturbavam as direções das naus.  

Portanto, em tempos coloniais de perigos internos e externos, como era 

o caso da presença de corsários estrangeiros em diferentes capitanias da 

colônia, a exemplo dos franceses no Maranhão, a coroa orientava a 

consolidação de vias que possibilitassem a quebra de isolamento dos sertões e 

a constituição de itinerários alternativos e mais curtos de ligações entre o litoral 

e os interiores, especialmente, das capitanias do Maranhão e Grão-Pará (cf. 

Figura 2), para onde as viagens marítimas apresentavam grandes empecilhos 

causados pela própria natureza.  
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Figura 2 - Carte du Brésil, Première Partie: Depuis la Rivière dês Amazones jusq’á la 
Baye de Tous lês Saints Jean Baptiste Bourguignon D’Anville, 1746. 

 

Nesse contexto, o Sertão de Piranhas e Piancó passava a ter uma 

posição estratégica no processo de consolidação das conquistas das forças 

forasteiras colonizadoras dos interiores da América Portuguesa, já que esse 

sertão estava localizado no extremo oeste da Capitania da Paraíba do Norte e, 

ao mesmo tempo, envolvido nos limites das Capitanias do Siara, do Rio 

Grande e Pernambuco (cf. Figura 3), tornando-se ponto de passagem e 

circulação de criações de gado que iam e vinham para os lugares de mercado 

e pastagens, além de transeuntes, viajantes e tropas. 
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Figura 3 - Recens Elaborata Mappa Geographica Regni Brasiliae in America Meridionali 
George Matthäus Seutter, 1740. 

 

Isto se deu porque no interior das Capitanias do Norte, formaram-se 

estradas sobre as quais percorriam sujeitos ligados aos espaços ermos dos 

sertões e, ao mesmo tempo, circulavam produtos da economia criatória. 

Exemplos desses caminhos que fortaleciam a comunicação com os sertões do 

norte, estavam a “Estrada Nova das Boiadas” e a “Estrada das Boiadas” 

mencionadas por Sturdat Filho50 onde ambas apresentavam trechos de 

conexão com a Povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso, pois, estas 

acabavam fazendo ligações com a “Estrada Crato-Piancó”.  

A “Estrada Nova das Boiadas” iniciava em Pau dos Ferros e seguia por 

Pereiro até chegar ao Jaguaribe e depois pelo Riacho do Sangue e buscava o 

sentido nordeste até atingir Quixeramobim, de onde se dividia em dois 

sentidos, um seguindo para Independência, Crateús até atingir o Piauí através 

                                                           
 

50
 STURDAT FILHO, Carlos. Vias de communicação do Ceará Colonial. Revista do Instituto do Ceará, 

Fortaleza, v. 51, p. 15-47, Março 1937. 
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do Boqueirão do Potí, enquanto a outra bifurcação, seguia para Sobral. A 

segunda estrada, a “Estrada das Boiadas”, também remontava a primeira 

metade do dezoito e nos documentos recebia diferentes nomes como “Estrada 

que passa para o Piauí”, “Caminho dos Inhamuns”, “Estrada do Pernambuco” e 

passava pelos trechos do Icó, Iguatu, S. Mateus, Saboeiro, Arneirós e Tauá, de 

modo que, através do Boqueirão do Umarí, atingia também a “Estrada Real da 

Paraíba”51 que seguia das povoações do Sertão de Piranhas e interligava o 

extremo oeste da Capitania da Paraíba até Itabaiana e de lá seguia rumo à 

Recife, passando pelas feiras de gado de Goiana e Igarassú. 

Diante do exposto, pode-se perceber a existencia da intercomunicação 

entre os diferentes espaços sertanejos do Norte da colônia portuguesa e nesse 

conjunto,  o Sertão do Rio Piranhas e Piancó estava articulado com as essas 

vias de comunicação em uma posição fisicamente central, o que o inseria de 

forma estratégica no circuito de caminhos que faziam a ligação do litoral com 

os sertões mais distantes, de modo que era uma importante área de difusão da 

presença do Coroa Portuguesa e do fluxo de mercadorias, seja cana, gado ou 

outros produtos vindos dos centros maiores, a partir do caminho “Crato-Piancó” 

que foi descrito por Studart Filho52 da seguinte forma: 

 

Vindo de Patos, onde entroncava na tradicional 
estrada de Espinharas, o remoto caminho rural que 
furava as campinas e os taboleiros da Paraíba, rumo 
do Piancó; cruzava Misericordia e Conceição, 
transpunha os  últimos corcovos meridionaes das 
serra do Cachorro-Morto, avançando em procura de 
Maurití, Missão-Velha e Crato [...] Estimulo forte do 
augmento de sua capacidade de transporte foi 
igualmente a frequencia de boiadas piauenses que por 
ella marchavam para as feiras de Paraiba e 
Pernambuco. 
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 STURDAT FILHO, Carlos. Vias de communicação do Ceará Colonial. Revista do Instituto do Ceará, 

Fortaleza, v. 51, p. 15-47, Março 1937 
52

 Idem. p. 38. 
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Articulando-se com os centros do litoral da Capitania da Paraíba e do 

Pernambuco, do Sertão dos Rios Piranhas e Piancó saíam duas estradas: a 

Estrada do Seridó e a Estrada de Espinharas, esta última já mencionada por 

Studart Filho53. Segundo Irineo Joffily54, estas eram as “duas grandes arterias 

do sertão”. 

 

[Partindo do que hoje conhecemos como Campina 
Grande, PB] A primeira tomava o rumo do noroeste, 
passando pelos logares onde hoje estão as povoações 
de Pocinhos e São Francisco e territoria adjacente à 
de Pedra Lavrada, onde descia a Borborema (fralda 
occidental), dava no rio Seridó [afluente do Rio 
Piranhas], e acompanhando-lhe as margens penetrava 
na capitania do Rio Grande do Norte até os sertões do 
baixo Piranhas e Apody. [...] A estrada de Espinháras 
tomava a direção do oéste passando por grandes 
travessias; tocava na pequena ribeira de Santa Rosa, 
a dez leguas, e nove mais adiante na povoação dos 
Milagres, no rio Taperoá; e acompanhando mais ou 
menos as margens deste rio, tocava na lagoa do 
Batalhão, e descendo a Borborema seis leguas além 
dava nas aguas do rio Pirnháras ou Espinháras, que 
acompanhava até o lugar onde é hoje a villa dos 
Patos. Ahi dividia-se estrada; a esquerda dirigia-se 
para o Piancó, tendo um desenvolvimento de cêrca do 
40 leguas até os confins da respectiva ribeira; à direita 
seguia em linha recta para povoação das Piranhas, 
depois villa e cidade de Pombal; continuando para 
Souza, no rio do Peixe, passaria depois mais ou 
menos proximo aos lugares hoje ocupados pela villa 
de São João do Rio do Peixe e cidade Cajazeiras, em 
seguida penetrava na capitania do Ceará, onde 
subdividia-se servindo a todo o valle dos Carirys-
Novos e sertões do Icó, Inhamúns e Crateús, por onde 
entrava na capitania do Piauhy.  

 

Importante ressaltar que os sertões do Pernambuco e da Bahia se 

coligavam com os Sertões do Piancó, através das margens do Rio São 

Francisco que tinha como um de seus afluentes o Rio Pajeú que, por sua vez, 
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 JOFFILY, Ireneo. Notas sobre a Parahyba. Brasília, DF: Thesaurus, 1977 [1892]. 

54
 Idem. p.225. 
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se avicinava das nascentes do Rio Piancó, grande afluente do Rio Piranhas. 

Este caminho foi utilizado pelas incursões das tropas da Casa da Torre, 

pertencente a família D’Ávila. 

Segundo Wilson Seixas55, antes das investidas dos colonizadores que 

vieram pelo caminho que ligava o litoral ao sertão no sentido leste-oeste da 

Capitania da Paraíba, a Casa da Torre já estava fincada nos sertões do Rio 

Piranhas, instaurando uma “rede de integração territorial”. Pois,  

 

foi ela [a casa da Torre] quem primeiro abriu caminho 
nos descampados e mistoriosos sertões da Paraíba. 
Foi ela igualmente a primeira a ocupar as terras do 
Piancó, Piranhas e Rio do Peixe, a partri de 1664, 
quando o coronel Francisco Dias d’Ávila, transpondo o 
S. Francisco, subiu o Rio Pajeu56, afluente do grande 
rio nordestino, daí se comunicando com a bacia do 
Piranhas57.  

 

O Sertão de Piranhas dentro da dinâmica das conquistas e controle 

dos caminhos do Norte 

 

Esses caminhos abertos pelos conquistadores e pelo gado concorriam 

para a configuração de uma rede de interligação terrestre entre os diferentes 

sertões que faziam parte das capitanias anexas ao Pernambuco. E estas 

precisavam ser controladas, inclusive porque exista a presença de holandeses 

nos interiores, desde o século XVII, especialmente às margens do “Assú” (o 

Rio Piranhas nas terras da Capitania do Rio Grande).  

                                                           
 

55
 SEIXAS, Wilson. Pesquisas para a história do sertão da Paraíba. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Paraibano, João Pessoa, n. 21, p. 51-84, 1975. 
56

 Transpondo a partir do Sertão da Capitania do Pernambuco, a Serra dos Cariris Velhos, na parte mais 
conhecida hoje como a Serra de Princesa (Serra do Padre ou Serra do Catolé), podia-se fazer a passagem 
do Sertão do Pajeú para o Sertão de Piranhas e Piancó, atingindo os riachos de Santa Inês e Riacho da 
Mata que desaguava no Rio Piancó, principal afluente do Rio Piranhas. 
57

 SEIXAS, Wilson. Pesquisas para a história do sertão da Paraíba. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano, João Pessoa, n. 21, 1975. p. 65. 
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No ano de 1750, o “Padre Antônio Saraiva da Silva e seos irmãos, 

moradores no Piranhas” informaram que “a custa de sua fazenda descobriram 

umas terras de plantar entre os providos das Piranhas, na serra chamada pela 

língua do gentio Pequixaco e na Branca, serra do sertão que corre do poente 

para o nascente”. No pedido, informava que as terras estavam devolutas, mas 

que nelas “antigamente esteve um situação de flamengos”58.  

Esta é uma pequena amostra da presença constante dos holandeses 

nos interiores das capitanias anexas ao Pernambuco e, inclusive, ficaram 

registradas as memórias registradas no relato intitulado “Relação da Viagem ao 

País dos Tapuias”, produzidas pelo enviado dos holandeses às terras 

sertanejas da Capitania do Rio Grande, chamado Roulox Baro, que veio ter, no 

ano de 1647, com o chefe dos índios Janduí, em busca fortalecerem uma 

oposição indígena ao domínio português nos interiores59. Logo, a questão do 

controle e territorialização do espaço a partir da implantação de um domínio 

português também contribuiu muito para que o Reino estimulasse a 

consolidação da Povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó, na 

medida em que o seu erguimento traria para aqueles sertões ermos, fincados 

nos limites fronteiriços entre a Capitania da Paraíba do Norte e do Rio Grande, 

fortalecimento da presença da Coroa e de sua ordem. 

Portanto, as investidas colonizadoras estavam em sintonia com a 

intenção de consolidar o domínio sobre o Sertão de Piranhas, já que em um 

sentido mais amplo da dinâmica imperial portuguesa, havia uma política de 

expansão para o extremo norte do Brasil que a Coroa Portuguesa vinha 

projetando desde o século XVII que, inclusive, para isto, intentava encontrar e 

consolidar caminhos por via terrestre que ligassem os dois estados em que a 

colônia, durante um tempo esteve dividida, os Estados do Brasil e do Maranhão 

e Grão-Pará.  

                                                           
 

58
 Registro de sesmaria. Documento Nº. 378. 20 de Maio de 1750. (cf. TAVARES, 1982 [1909], p. 211). 

59
 BARO, Roulox. Relação da viagem ao país dos tapuias, 1647. In: MOREAU, P.; BARO, R. Histórias das 

Últimas Lutas no Brasil entre Holandeses e Portugueses e Relação da Viagem ao País dos Tapuias. Belo 
Horizonte: Itatiaia, [1647]1979. p. 91-128. 
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Desde 1695, circulavam correspondências60 entre Dom João de 

Lencastro, governado do Estado do Brasil, e Antônio de Albuquerque Coelho 

de Carvalho, governador do Estado do Maranhão, tratando da existência de um 

caminho que facilitava a comunicação entre esses estados que em outros 

documentos surge com o nome de “Caminho do Brasil”61. Nesse contexto de 

encontrar estradas de ligação com o norte e aprimorar a segurança destas, o 

mesmo Dom João de Lencastre escreveu, em 1695, ao Capitão-Mor da 

Capitania da Paraíba, Manuel Nunes Leitão, “sobre mandar prover com 

‘Aldeias os postos dos Rios Jaguaribe, Assú, e Piranhas’”, dizendo o seguinte: 

 

Vossa Mercê me responde à Carta que lhe escrevi em 
4 de Novembro do anno próximo passado (sobre a 
ordem que teve de Sua Magestade para se proverem 
com Aldeias os postos mais principais dos Rio 
Jaguaribe, Assú, e Piranhas, ordenando a Vossa 
Mercê, que provesse logo o das Piranhas com a 
Aldeia que chamam Mamanguape, e Tapuyas Cariris, 
e com vinte soldados escolhidos, e um Cabo de 
satisfação à ordem de Custodio de Oliveira, a quem 
patente de Capitão-mor das Piranhas, Cariris, e 
Pinhancós: encarregando eu muito particularmente a 
Vossa Mercê a execução desta ordem de que me 
daria conta, em Carta sua de 22 de Março deste anno, 
que informando-se de pessoas daquelles Sertões, não 
havia novas de Tapuyas, e nunca, outra tal se vira por 
ahi, e parecia que se haviam passado a outra terras. 
Os que informaram a Vossa Mercê lhe occultaram a 
verdade, porque no mesmo tempo me fizeram aqui 
petições alguns donos de curraes que tem no 
Pinhancó, donde se padeceram algumas hostilidades 

                                                           
 

60
 Antonio de Albuquerque Solto Maior (a quem Vossa Senhoria remetteu a primeira carta, que me 

escreveu, digo que se serviu escrever a este governo em 15 de Julho do anno passado de 694, sobre as 
disposições de poder haver communicação por terra entre esse e este Estado [do Brasil]) me veiu trazer 
pessoalmente e a recebi em 19 deste mez. E no mesmo tempo em que eu celebrava o particular serviço 
que Vossa Senhoria fazia a Sua Magestade desvelando-se tanto na execução de suas reaes ordens para 
se facilitar o caminho que ha tantos annos se procura, e o reciproco beneficio, que delle ha de resultar a 
uns, e a outros Povos. (BIBLIOTECA NACIONAL, 1937, p. 351). 
61

 CARTA do governador [do Estado do Maranhão e Grão-Pará], Antônio de Albuquerque Coelho [de 
Carvalho], ao rei [D. Pedro II], sobre o aviso que remeteu ao cabo das tropas dos [Bandeirantes] 
Paulistas, que se encontravam nos distritos vizinhos, como as serras de Iguapeba na costa do Ceará, 
solicitando o seu apoio nas lutas contra os Tapuias de Corso, ajudando à sua extinção naquela região, 
bem como ao descobrimento do novo caminho do Brasil. (1692, Junho, 21, Belém do Pará; AHU - 
Maranhão; Cx. 1; D. 110) (Grifo nosso). 
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de Tapuyas que mataram mais de doze pessoas, e 
muito gado, roubandolhe as casas com tal ferocidade, 
que não há quem queira ir assistir naquelles curraes, e 
ficam perdidos todos os gados: o que eu não acabava 
de crer, pela supposição de estar provido o posto das 
Piranhas, e pela confiança que faço de Custodio de 
Oliveira de cuja jurisdição são os Pinhancós. Sua 
Magestade torna a recommendar a guerras dos 
Bárbaros, que tinha agora é mais necessária, não so 
pela segurança dos moradores dessas Capitanais, e 
interessados desta, mas pela do novo Caminho [do 
Brasil] que se abriu do Estado do Maranhão, até esta 
praça [da Bahia], como Sua Magestade mandou: pois 
se não desimpedir dos Barbaros, se não poderá 
freqüentar por elle a communicação dos dois Estados. 
Vossa Mercê mande logo prover o dito posto na fórma 
da minha ordem, e de a Custodio de Oliveira que 
acuda àquella fronteira dos Pinhancós, e tenha toda a 
vigilância na segurança dos moradores dessa 
Capitania, e lugares que pela patente lhe encarreguei 
e de Vossa Mercê o haver feito assim me dê logo 
conta para o ter entendido e a dar a Sua Magestade 
Deus guarde a Vossa Mercê. Bahia, e Maio 21 de 
169562. 

 

Através da carta acima, pode-se perceber o quanto a Coroa Portuguesa 

estava preocupada com a consolidação do domínio sobre o já mencionado 

“Caminho do Brasil” e para que este se confirmasse era necessário que as 

regiões sertanejas das Capitanias do Ceará, Rio Grande e Paraíba fossem 

“pacificados”, logo, a “Guerra dos Bárbaros” passava a ser muito importante, 

por isso, deveria ser retomada.  

Ademais, a tríade citada de lugares é composta por espaços polarizados 

por rios e isto não era de estranhar, já que o leito dos rios ou as suas margens 

foram as primeiras vias de locomoção utilizadas durante o tempo colonial. Em 

uma ambiência em que a existência de água é imprescindível para a 

permanência humana e que esta não é permanente, a presença dos rios passa 

a ser fator de facilitação do processo de adentramento de seus espaços por 

parte dos colonizadores forasteiros e ao mesmo tempo, fonte de disputa, na 
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 BIBLIOTECA NACIONAL. Documentos Históricos. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, v. 38, 1937. p. 

337-338, grifo nosso. 
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medida em que, naquela época, não haviam elementos técnicos e tecnológicos 

que auxiliassem os homens na captação de água e, no mesmo sentido, fazia 

com que o homem dependesse muito mais da natureza e do que ela tinha a 

oferecer. Logo, a água e os caminhos abertos por ela passavam a ser 

elementos ambientais importantes no processo de reocupação do sertão por 

parte dos colonizadores. 

Mesmo assim, isto também justifica o fato de a nominação do sertão 

estudado nesse texto ser conhecido pelo nome de seus rios principais. O que 

demonstra, mais uma vez, o nível da importância social e econômica que esses 

exerciam nesse lugar. Especialmente, naquele momento do início e da 

consolidação da economia criatória bovina que, durante a crise do açúcar, 

enfrentada na Paraíba e em outras capitanias, especialmente após a expulsão 

dos holandeses, impulsionava com maior força a multiplicação e entrada dos 

rebanhos para os interiores, dado que no litoral havia restrições a sua presença 

para não prejudicar ou concorrer com a produção açucareira. 

Mas o que chama a atenção é a importância que é dada ao Sertão de 

Piranhas/Assú dentro da dinâmica de reocupação dos sertões, pois, a 

implantação da Povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó foi 

acompanhada “de perto” pela Coroa Portuguesa, já que as sua instalação é 

tratada como algo importante para a conservação do “Caminho do Brasil”, 

importante via de comunicação com o extremo norte da colônia. Inclusive, 

ainda no século XVII, a orientação era de logo instalar um arraial, o Arraial de 

Piranhas, o que denota o seu caráter militar inicial e sua contribuição na luta 

pela conquista da terra do “gentio”.  

O próprio governador da Paraíba, Manoel Soares de Albergaria, assim 

escreveu para a Coroa, dando detalhes de como se encontrava as ações de 

conquista em Piranhas: 

 

No princípio do ano de 97 veio a esta cidade o Capitão 
Mor das Piranhas e Piancó, Teodósio de Oliveira 
Ledo, e me informou o estado em que se achavam os 
sertões daquele distrito despovoado das invasões e 
destrago que os anos passados fizeram neles o gentio 
bárbaro Tapuia e que era mui conveniente, que estes 
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se tornassem a povoar com gados e currais, assim 
pela utilidade que resultava a real fazendo de V. 
Magest. Pelo crescimento dos dízimos, como pela 
conveniência de toda esta Capitania, pela muita 
quantidade de gados, que naqueles sertões se 
apassetam e abundancia de pastos que neles há, para 
o que lhe era necessário que eu o ajudasse dando-
lhe algum gente e monições para nas ditas 
Piranhas fazer arraial e dar calor para se irem 
povoando; trouxe consigo Senhor uma nação de 
Tapuaias chamados Ariús, que estão aldeados junto 
aos careris, aonde chamam Campina Grande, e 
querem viver como vassalos de V. Magestade e 
reduzirem-se a nossa Santa Fé, dos quais é principal 
um tapuia de muito boa traça e muito fiel. Segundo o 
que até o presente tem mostrado chamado Cavalcanti, 
os quais foram com o dito Capitão Mor e quarenta 
careris e dezesseis indios, que tirei das aldeias e dez 
soldados desta praça. Mandei lhe concertar as armas 
e dar-lhe quatro arrobas de pólvora e balas, a esse 
respeito, e quarenta alqueires de3 farinha e algumas 
carnes para a viagem do dito Capitão Mor um 
religiosos de Santo Antônio, a quem encomendei, 
muito particularmente, a conversão daquele gentio e o 
muito que se devia empregar, em ganhar aquelas 
almas. Pela Carta que o Capitão Mor me escreveu, 
que com esta vai, verá V. Magest. o bom sucesso, que 
Deus Nosso Senhor , foi servido dar-lhe. Estou 
esperando pelo Capitão Mor para fazer outra 
entrada e me consta se vão ajuntando muitos 
gados para ir povoar as Piranhas, aonde se deve 
fazer o arraial para segurança daqueles 
povoadores e confusão do gentio. As quatro presas 
mandei entregar ao Provedor da Fazenda, que 
mandou rematar por quarenta mil réis. A Católica e 
Real pessoa do V. Magestade, guarde Deus muitos 
anos. Paraíba, 14 de maio de 1699. Manoel Soares de 
Albergaria63. 

 

A família Oliveira Ledo foi instrumento importante dentro dessa dinâmica 

de conquistas dos sertões de Piranhas e que veio desembocar no erguimento 

do Arraial de Piranhas e depois a Povoação de Nossa Senhora do Bom 
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 CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. Pedro II, sobre a carta do capitão-mor da Paraíba, 

Manuel Soares de Albergaria, acerca da gente e munições que deu ao capitão-mor dos Sertões das 
Piranhas e Piancó, Teodósio de Oliveira Ledo, para entrar no sertão contra o gentio tapuia (1699, 
setembro, 3, Lisboa; AHU-Paraíba; Cx. 3, D. 226) (Grifo nosso). 
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Sucesso. Essa família vinha de empreitadas em torno da posse de terras no 

Rio Grande do Norte e também no Cariri [de Fora] pertencente à Capitania da 

Paraíba em torno da década de sessenta do século XVII e atinge os Sertões, 

foco desse estudo, em torno de 1670, ao descer a Serra da Borborema e 

adquirir terras no Rio Espinharas64. 

 

Considerações Finais 

 

O que se pode perceber é que o Sertão de Piranhas, enquanto lugar no 

qual se fundou forças econômicas, políticas e militares, estava mergulhado na 

dinâmica da configuração territorial do poder do Império sobre os interiores do 

norte, dado que ele também era um portão de passagem dos caminhos por 

onde circulavam sujeitos, homens e mulheres, que carregavam diferentes 

interesses voltados para os lugares que chamamos de fronteiras. Fronteiras 

essas que eram também espaços que serviam para as conquistas da Coroa e, 

atrelado a isto, o aumento de suas fazendas e ampliação de seus súditos.  

Nesse sentido, governantes representantes da Coroa como Albergaria 

ou Lencastre, articulavam-se em busca de interligar não só lugares, mas 

também os poderes locais com os poderes do Reino, de modo que esses 

caminhos abertos, citados no decorrer desse texto, levavam o Sertão de 

Piranhas a estar inserida na rede econômica e territorial que permitia a 

dinâmica de interdependência e de intercomunicação existentes entre os 

próprios espaços componentes da América Portuguesa que, no que se refere 

aos espaços sertanejos, tratados muitas vezes como espaços “vazios” que 

deviam ser “povoados”, tiravam vantagens inclusive das distâncias dos centros 

de poder, pois, isto lhes assegurava certa autonomia. Autonomia esta que, as 

diferentes correspondências e consultas trocadas entre o Reino e a colônia 
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 “Carta da serventia e data de terras do Capitão Francisco de Abreu de Lima, e mais pessoas nella 
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demonstram que a Coroa buscava administrar e assim, a ocupação e as 

transformações do Arraial e depois Povoação de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso do Piancó foram acompanhadas de forma intensa pela Coroa 

Portuguesa. 
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Considerações iniciais 

 

Para manter o controle sobre a população de suas conquistas 

ultramarinas, a Coroa portuguesa desempenhou uma série de procedimentos 

que visavam à proteção contra invasões estrangeiras, a defesa contra os 

indígenas rebeldes, o estabelecimento da ordem na colônia que, nesse sentido, 

teve nos organismos militares um dos responsáveis para assegurar as 

pretensões da Coroa portuguesa no “Brasil colônia”. O “Serviço das Armas”, 

portanto, esteve ligado a um sistema que serviu de base para sustentação da 

monarquia portuguesa com mercês, privilégios, isenções, desde a gestação da 

sociedade colonial66. 

Este artigo tem por objetivo analisar, a partir do estudo de cartas 

patente, requerimentos de confirmação régia, provisões reais, patentes 

referendadas, patentes reais e nomeações, a configuração militar na Capitania 

do Rio Grande bem como observar o perfil desses homens d’armas, a partir de 

uma historiografia tradicional do Rio Grande do Norte. O presente estudo 

também permite indiciar aonde essas patentes se concentravam. Além disso, é 
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possível estudar a estruturação desse documento, bem como a possibilidade 

de uma construção de perfil e trajetória dos “homens d’armas” estudados.  

Relação documental 

Cartas Patentes 121 

Requerimentos de Confirmação Régia 18 

Provisões reais 5 

Patentes referendadas 9 

Patente Real 3 

Nomeação 3 

Total 159 

 

Os documentos utilizados estão localizados nos avulsos do Arquivo 

Histórico Ultramarino (AHU-RN), no período do reinado de D. José (1751-

1777), bem como nos Livros de registros de patente e provisão do Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN). Deve-se levar em 

consideração que nessa temporalidade (posterior à “Guerra dos Bárbaros”), a 

Capitania do Rio Grande já se encontrava num certo nível de estabilidade em 

relação aos conflitos com os indígenas. 

 

As tropas militares no contexto da Capitania do Rio Grande do Norte  

 

Observa-se que as organizações militares adquiriam características 

diferentes em cada uma das partes do ultramar português, no que diz respeito 

à estruturação e composição dessas.67 As tropas de ordenança, por exemplo, 

que serviram durante o período colonial são apenas uma parte da estruturação 

militar portuguesa. No decorrer da História Militar, John Keegan classifica que 
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há seis tipos principais em que os homens podem se organizar militarmente: o 

guerreiro, o mercenário, o escravo, a tropa regular, a milícia, e o recruta68. 

 Tratando-se da organização militar no contexto das Capitanias do 

Norte no Estado do Brasil , em especial na zona açucareira, nota-se a 

presença de três tropas que predominavam, a saber:  

 

Pela tropa de linha, ou regular, que corresponde ao 
exército profissional e burocrático português; pelas 
milícias, o conjunto de tropas auxiliares de reserva, 
gratuitas, de serviço voluntário; e pelas ordenanças, o 
agrupamento dos homens restantes em idade militar 
de cada freguesia69. 

  

 As tropas regulares ou simplesmente “tropas pagas” tinham um 

caráter de atuação permanente, profissional e pagas. Segundo Silva, essas 

tropas concentravam-se em especial em centros urbanos, em povoações cuja 

influência política era maior, além de guarnecerem fortalezas. Trata-se de uma 

tropa na qual o recrutamento era obrigatório. O perfil dos homens que 

compunham esse grupo militar era de solteiros e das mais baixas camadas 

sociais: vadios70 e criminosos, oficiais sem emprego ou sem renda. O ingresso 

a essas tropas se dava de maneira subversiva sobre as camadas inferiores. 

Em relação à manutenção dessas tropas Gomes informa que: 

 
Diante da impossibilidade ou indisposição da Coroa e 
das câmaras em arcar com as despesas de 
manutenção das tropas regulares, o investimento na 
mobilização e manutenção de efetivos pagos ficou 

                                                           
 

68
 KEEGAN, John. Uma história da guerra. São Paulo. Companhia das Letras. 1995. Apud SILVA, Kalina 

Vanderlei. O miserável soldo & a boa ordem da sociedade colonial: militarização e marginalidade na 
Capitania de Pernambuco dos séculos XVII e XVIII. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2001, 
p. 13. 
69

 SILVA, Kalina Vanderlei. Nas solidões vastas e assustadoras: os pobres do açúcar e a conquista do 
sertão de Pernambuco nos séculos XVII e XVIII. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2003, p. 142. 
70

 Silva define os vadios como aqueles que são excluídos dos meios de produção. Dentro da estrutura 
social canavieira são descritos como vagabundos, gente sem patrão ou ofício, constituído muitas vezes 
por escravos libertos ou brancos inválidos. Os vadios constituem um grupo considerado improdutivo, 
desligado de qualquer atividade, tornando-se marginais perante a sociedade. SILVA, Kalina Vanderlei. O 
miserável soldo & a boa ordem da sociedade colonial: militarização e marginalidade na Capitania de 
Pernambuco dos séculos XVII e XVIII. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2001.p. 15-18. 



 

 | O “SERVIÇO DAS ARMAS”: PATENTES E MILITARES NA CAPITANIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE SOB O A\REINADO JOSEFINO (1750-1777) 

85 

 

restrito a regiões estratégicas e momentos de 
declarada tensão. Com a comunicação da descoberta 
do ouro na região das Minas Gerais na década de 
1690, por exemplo, foram criadas companhias de 
Dragões de Cavalaria, formadas por soldados 
recrutados em Portugal, para reforçar o controle régio 
sobre a região e diminuir o poder e participação dos 
terços de milícias e ordenanças comandados pelos 
poderosos locais71. 

 

 Essa “impossibilidade” ou “indisposição”, como colocou Gomes, 

fez com que outros componentes desse organismo militar tivessem maior 

representatividade nas capitanias do Norte. As Milícias e as tropas de 

ordenança diferenciam-se das tropas regulares por serem de caráter local, ou 

seja, eram grupos locais que se organizam militarmente. As milícias aparecem 

como um conjunto de tropas auxiliares, gratuitas e de serviço voluntário. As 

tropas milicianas concentram-se, sobretudo, nas principais vilas da zona 

açucareira e também nas vilas sertanejas, a partir do século XVIII72. A 

composição dessas tropas se dava de forma bastante seletiva, eram homens 

que, de maneira geral, ocupavam uma mesma qualidade étnica e social.  

 A participação nessas tropas era condicionada a renda suficiente, 

por parte do ingressante, para manter-se com armamentos e fardamentos, 

além do sustento dos demais integrantes dessas tropas, visto que elas não 

eram remuneradas. A presença desses homens considerados respeitados, 

abonados, trouxe às milícias um prestígio e status social para quem dela 

participasse.  Essas milícias consistiam em terços e companhias de infantaria e 

cavalaria. 

 A característica volátil dessas milícias permitia que elas, assim 

como as tropas regulares, participassem de ações em outros locais, 

deslocando-se do seu local de origem. Essas eram inclusive solicitadas pela 

Coroa para prestação de serviços, como aparece no ofício do governador da 

Capitania de Pernambuco, em 1775 ao Secretário de Estado da Marinha e 
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Ultramar, sobre o envio de um batalhão de Henriques e outro de pardos, para 

ser entregue ao vice-rei do Estado do Brasil73. 

 Já em relação às ordenanças, observa-se que a criação desses 

corpos em Portugal deve-se à tentativa de reformar a antiga organização militar 

medieval. Esses encontraram resistência frente à população masculina 

portuguesa, pois sua maneira de arregimentá-los rompia com a tradição 

medieval “de que a obrigação de comparecimento a esse tipo de serviço só se 

justificava em caso de invasão do reino”74. 

 As ordenanças foram organizações que se formaram localmente. 

Deveriam ser organizadas em terços, companhias e esquadras. Um terço era 

composto por aproximadamente 2500 homens. Esses eram divididos em 10 

companhias que por sua vez eram formadas por 10 esquadras que possuíam 

25 homens cada. Cada terço era comandado por um capitão-mor de 

ordenança. A eleição desses por parte da câmara só ocorria em caso de 

ausência de senhores da terra, ou se esses senhores não morassem na terra, 

ou ainda se o rei não nomeasse ninguém para o posto. Cada capitão-mor de 

ordenança escolhia os seus oficiais auxiliares (sargento-mor, alferes)75. 

 Sobre as eleições desses cargos oficiais, Costa aponta que deveriam 

ser obrigatoriamente preenchidos por “pessoas principais da terra”, respeitando 

assim a organização hierárquica lusitana76. No Rio Grande observa-se nas 

cartas patentes expressões referentes aos oficiais como homens abonados, 

afazendados, homem nobre ou de conhecida nobreza, das principais famílias, 

reforçando, portanto, o prestígio por quem o exercia e de quem detinha esses 

cargos. 

 Com isso, nota-se na criação das tropas de ordenanças um 

caráter de reformulação, a fim de atender as necessidades militares da Coroa 

de forma mais organizada, disciplinada, e sem deixar que esta não tivesse o 
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controle sobre esta organização. As cartas patentes, e as requisições de sua 

confirmação reforçam esse controle, além de nos mostrar uma parte do perfil 

dos oficiais de ordenança. 

 

O estudo das Cartas Patentes no Rio Grande do Norte colonial 

 Dentro da análise desses documentos é preciso definir a que tipo 

de tropas esses oficiais pertencem. Em sua maioria correspondem a tropas de 

ordenança: em primeiro lugar, essas tropas não são pagas, em algumas 

dessas cartas existe a expressão “não haverá soldo algum da Real Fazenda”, 

ou seja, não há despesas com esses oficiais. Outro aspecto é o próprio termo 

“ordenança” que aparece em suas patentes (sargento-mor de infantaria das 

ordenanças, coronel do regimento de infantaria das ordenanças).  

Entretanto, aparecem também dois oficiais de milícia (um “Coronel dos 

Henriques” e um “Ajudante dos Henriques”) e cinco oficiais de tropas paga, 

vale destacar aqui que três desses oficiais de tropa paga receberam patente 

real, por D. José, e ambos passaram a atuar na Fortaleza dos Reis Magos. 

  Raphael Bluteau define a carta patente como um documento em “que o 

superior declarava que dava licença ao seu súdito” para “exercitar algum 

ofício”77. O superior, no caso das patentes analisadas, é o capitão-mor da 

Capitania do Rio Grande. Trata-se de documentos padronizados, onde se pode 

observar algumas informações referentes ao perfil e trajetória dos escolhidos. 

No trecho a seguir, da carta patente de Francisco da Costa Vasconcellos 

observamos esses aspectos anteriormente citados: 

 
João Coutinho de Bargança, Cappitão Mor da Cidade 
do Natal Cappitania do Rio Grande do Norte, a cujo 
cargo está o Governo della, por S.[Sua] 
Mag.e[Majestade] Fidelliçima que Deus Goarde &tc 
[etc]. Faço saber, aos que esta minha carta patente 
virem, que porquanto se acha vago o posto de Coronel 
de Cavalaria do Regimento desta [...] e com effeyto 
nomearão entre os quais foy hum delles, Françisco da 
Costa de Vasconçellos, Capitão do mesmo 
Regimento, huma das principais pessoas desta 
Cappitania, e dos mais afazendados della; por tal, e 
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por me constar por documentos, que me aprezentou, 
haver servido nas tropas pagas da Cidade da Parahiba 
de Soldado da mesma, e nesta e no dito Regimento 
actualmente tem exercido de Capitão de huma das 
Companhias delle, das honze que este se compoem, e 
no Sennado da Camara desta Cidade ocupado os 
melhores lugares della, como sejão, o de Juis 
ordinr.º[ordinário], e outros mais que me consta ter 
servido com muyta satisfação, e Zello do Real Serviço, 
sempre com louvável procedimento, e melhor 
obediência em tudo quanto por mim, pellos meus 
antecessores, e seus offiçiaes mayores, lhe tem sido 
emcarregado pertençente ao serviço e por esperar 
delle que daqui em diante, se haverá da mesma 
maneira, em muyto como deve a boa confiança que 
faço ao servisso de Sua pessoa.”(grifos meus)78. 

  

A análise dessas cartas patentes permite-nos recolher informações 

relevantes. Abril escreve que o estudo dessas patentes nos ajuda a “perceber a 

importância de uma trajetória administrativa em colônias: dos caminhos que um 

indivíduo constrói ao longo do ofício em que está encarregado”79.  

Como dito anteriormente, o responsável pela distribuição dos cargos 

militares era o capitão-mor. Segundo o Regimento dos Capitães-Mores [1570] 

a “eleição dos Capitães das Companhias, Alferes, Sargentos e mais Oficiais 

delas, se fará em Câmara pelos Oficiais dela e pessoas que costumam andar 

na Governança dos tais lugares”; na Câmara ainda ocorria o juramento dos 

Santos Evangelhos desses oficiais80. Outra informação importante presente 

nas patentes é o que diz respeito ao ‘beneficiado’, podendo assim traçar um 

pouco do perfil dos oficiais indicados, as trajetórias desses indivíduos e quem 

eram e aonde serviram.  

No geral, eram homens já reconhecidos e influentes na sociedade, 

sendo eles “das principais pessoas desta capitania”, afazendados ou 

abonados, e que já possuíam algum status, reconhecimento e prestígio nas 

ribeiras aonde atuavam. Eles já possuíam alguma experiência militar, tal como 
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registra a carta patente anterior que concedia o posto de Coronel de Cavalaria 

a Francisco da Costa de Vasconcelos; como menciona o documento, antes de 

receber a mercê no dito posto consta “haver servido nas tropas pagas da 

Cidade da Parahiba de Soldado da mesma, e nesta e no dito Regimento 

actualmente tem exercido de Capitão de huma das Companhias”81. 

O exemplo da patente do coronel Francisco ainda apresenta um ponto 

relevante no conteúdo desses documentos, e que contou como um dos 

requisitos que qualificaram o dito oficial para assumir o tal cargo; o mesmo era 

um dos homens que compunha o Senado da Câmara da Paraíba onde ocupou 

um enobrecido cargo de Juiz Ordinário. Além de cargos militares, as patentes 

ainda podem apresentar quais serviços que foram realizados pelo beneficiado.  

Muitos desses homens tinham nesses postos um status de privilégio na 

sociedade colonial, bem como dentro da instituição militar. Aos oficiais 

superiores cabia honrar e estimar qualquer oficial, aos “subalternos e soldados 

da dita Ribeira lhe obedeção cumprão e guardem suas ordens de palavra e por 

escrito tão pontual e inteiramente como devem, e são obrigados”82.   

Outro ponto relevante presente nas cartas patentes é a razão pela qual o 

posto em questão se achava vago: alguns por ‘deixação’, isto é, porque 

abandonaram o posto; outros porque o antecessor foi promovido ou transferido 

para outra ribeira; há também vaga por falecimento, entre outros fatores. Um 

caso divergente deste quadro diz respeito a nomeação de Davi Dantas de Faria 

no posto de Coronel de Cavalaria do Regimento do Assú, cargo até então 

ocupado por Antonio da Rocha Bezerra, que foi deposto do cargo por 

incapacidade. A carta mostra que os moradores desta Ribeira fizeram uma 

representação ao capitão mor Pedro de Albuquerque e Mello contra Antonio da 

Rocha “das insolências, e perturbações” por “ser hum homem pitulante, e da 

sua pitulançia, tem resultado naquella dita Ribeyra muitas das Ordens, em 

disservissos de Sua Majestade”; essas atitudes renderam ao senhor Antonio da 

Rocha uma sentença do Ouvidor Geral da Paraíba “na qual lhe deu tres annos 

de degredo para hum dos lugares de Africa, e comdemnação de tresentos mill 
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para as despesas da Justiça pella desobediência que fes a mesma Justiça, e 

atendendo eu mayores desordens naquella Ribeyra”83. Com isso observamos 

que o fato de possuir uma patente, não garantia ao beneficiado a permanência 

no cargo.  

 A partir da análise dessas cartas patentes e requerimentos de 

confirmação das mesmas, constrói-se os seguintes quadros:84 

Quadro I: Distribuição por tipo de patente 

Capitão mor 1 

Coronel de Infantaria 4 

Coronel de Cavalaria 7 

Coronel dos Henriques 1 

Tenente Coronel de Infantaria 1 

Tenente Coronel de Cavalaria 3 

Sargento Mor de Cavalaria 5 

Sargento Mor de Infantaria 3 

Capitão de Cavalos 13 

Capitão de Infantaria 9 

Tenente de Cavalaria 14 

Tenente de Infantaria 1 

Alferes de Cavalaria 13 

Cabo de Esquadra de Cavalaria 35 

Furriel mor de Cavalaria 1 
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Furriel de Cavalaria 11 

Capitão Mandante* 1 

Capitão mor de Ordenança 2 

Capitão mor dos índios 2 

Capitão dos Assaltos 1 

Sargento mor dos privilegiados 1 

Ajudante de Cavalaria 1 

Capitão de Ordenança 1 

Ajudante de Infantaria 1 

Ajudante dos Henriques 1 

Capitão Agregado de Cavalos 1 

Cirurgião Mor de Cavalaria 1 

Comandante 1 

Total 136 

 

 No primeiro quadro, observa-se um levantamento dos tipos de 

patentes distribuídas. A maioria dos homens d’armas estudada é de patente 

mais baixa (Alferes, Cabo de Esquadra, Furriel). Esse pode ser um dos motivos 

pelo qual é difícil encontrar informações mais relevantes que possibilite traçar 

um perfil desses homens d’armas. Além disso, a grande parte desses oficiais 

concentram-se em companhias de cavalaria. 

Quadro II: Distribuição dos oficiais por localidade 

Cidade do Natal 21 

Ribeira do Assú 86 

Ribeira do Seridó                             10 

Ribeira do Mipibu 1 

Aldeia do Guajirú 4 
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Serra do Martins 1 

Barra do Cururu 1 

Ribeira do Cunhaú 1 

Ribeira do Mossoró 1 

Ribeira do Potengi 1 

Ribeira de Goianinha 1 

Capitania do Rio Grande do Norte 5 

Ribeira do Apodi 3 

Total 136 

 

O segundo quadro permite uma leitura da distribuição desses oficiais por 

localidade. Nota-se que há uma disparidade muito acentuada em relação  a 

quantidade de oficiais na Ribeira do Assú. Uma das hipóteses dessa diferença 

é quem a Companhia de Cavalaria da Ribeira do Assú foi desmembrada da 

Ribeira do Apodi. Assim, foi possível construir o quadro de oficiais da 

Companhia de Cavalaria da Ribeira do Assú no ano de 1769, que tinha como 

Coronel o David Dantas de Faria. 

Após receber as patentes, os oficiais requeriam a confirmação desses 

postos ao rei. Ao requerer a confirmação das patentes ao rei os oficiais 

reforçam a submissão à Coroa e busca de seus objetivos, além de atenuar o 

fato de que exercer um posto militar não é algo permanente. Em muitos desses 

documentos não há o registro da confirmação dessas patentes. Ao confirmar a 

‘validade’ dessas patentes o rei dava o parecer favorável solicitante como é 

observado no trecho à seguir: 

 
Faço saber a vos Capitam Mor da Cappitania do Rio 
Grande, que Gaspar de Payva Baracho, requereu no 
meu Concelho Ultramarino a confirmaram da Patente 
que lhe passou o Capm[capitão] Mor vosso 
antessessor Francisco Xavier de Miranda Henriques, 
do posto de Capitão de Infantaria da Ordenança da 
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Ribeyra de Goyaninha, do Regimento de que he 
Coronel Theodozio Freire de Amorim85. 

 

O caso de Gaspar de Paiva Baracho nos faz pensar em outras 

situações, pois o dito oficial só requereu ao rei a confirmação da sua patente 

onze anos após ter recebido sua carta pelo capitão mor, e já no ano seguinte 

recebeu a confirmação por parte do rei. Essa situação repete-se com a de 

Bernardo de Faria e Freitas que requereu a confirmação nove anos depois de 

ter recebido a carta patente, e no ano seguinte também recebe a confirmação 

do rei. Além desses dois casos ainda existe o de Antonio de Paiva da Rocha 

que requereu confirmação onze anos após ter recebido sua carta patente por 

mãos do capitão-mor da Capitania do Rio Grande, Francisco Xavier de Miranda 

Henriques86. Ao observar esses casos surge o questionamento do por que na 

demora em solicitar a confirmação dessas patentes. 

 

Homens d’Armas no sertão do Seridó 

Ainda é possível através de cruzamento de fontes e o uso da 

historiografia regional, observar quem eram esses homens, seus núcleos 

familiares e algumas de suas posses, nesse sentido, foi possível obter dados 

de quatro desses homens d’armas até aqui, ambos.  

O Coronel Caetano Dantas Correia nasceu no ano de 1710, era filho do 

português José Dantas Correia e da paraibana Isabel da Rocha Meireles. Ele 

teria vindo para o Seridó aos 17 anos, segundo informações de seu filho 

Manoel Antônio Dantas Correia. No ano de 1753 ele casou-se com Josefa, filha 

de um português chamado Tomaz de Araújo Pereira.  O coronel é tronco de 

uma das famílias mais tradicionais do Seridó87. Segundo tradição oral, Caetano 

Dantas Correia era um homem de muita robustez e força física: 

 

Contam que certa vez os filhos de Caetano Dantas 
trouxeram ao curral um barbatão que, amarrado a uma 
grossa corda de laçar, arrastava à vontade, os 

                                                           
 

85
 AHU-RN, Papéis Avulsos, Caixa 6, Doc. 357. 

86
 AHU-RN, Papéis Avulsos, Caixa 6, Doc. 358. 

87
 DANTAS, José Adelino. Homens e fatos do Seridó Antigo. Garanhuns: O Monitor, 1962, p. 75-77. 
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vaqueiros que tentavam detê-lo. Chegado Caetano ao 
local, conseguiu, segurando a corda com uma única 
mão, dominar os arrancos violentos do animal. Conta-
se que Caetano conseguia “segurar um boi pelo 
lombo”[...]88 

 

Caetano Dantas morreu em 1797, e foi enterrado na Capela de Nossa 

Senhora das Guias, em Acari.89 No inventário do dito coronel, consta que o 

mesmo deixou seis escravos, além de sete sítios, incluindo uma propriedade 

no Pico do Simas, na Ribeira do Seridó avaliado em 650 mil réis.90 

O Coronel Alexandre Rodrigues da Cruz era português e possuiu uma 

criação de gado na fazenda Acauã Velha, no Acari. Além disso, o coronel ainda 

possuiu uma sesmaria na Serra do Dorna, em Currais Novos-RN. Foi casado 

com Vicência Lins de Vasconcelos e tiveram duas filhas. A primeira, Ana Lins 

de Vasconcelos, casou-se com Antônio de Sá Barroso, e a segunda, Teresa 

Lins de Vasconcelos, que casou-se com Francisco Cardoso dos Santos, um 

português, que residia no Acari. A esposa do coronel, segundo indícios, 

também era natural de Portugal, e teria sido parenta muito próxima de Dona 

Adriana de Holanda e Vasconcelos, esposa do Coronel Cipriano Lopes Galvão, 

do Totoró91. 

O Coronel Cipriano Lopes Galvão era natural de Igaraçu, Pernambuco. 

Em 1721, ele foi inventariante dos bens deixados por seu pai, cujo inventário 

processou-se em Goianinha, na Capitania do Rio Grande do Norte. Cipriano 

Lopes Galvão foi o primeiro Coronel do Regimento de Cavalaria da Ribeira do 

Seridó, o mesmo adquiriu uma sesmaria por nome Totoró, aonde fixou uma 

fazenda de criação de gado. O dito coronel ainda possui, na Serra de Santana, 

um aviamento para o fabrico de farinha de mandioca. O seu filho (Cipriano 

Lopes Galvão [1750-1813]) assumiu o posto de Capitão mor de ordenanças em 

                                                           
 

88
 MEDEIROS FILHO, Olavo de. Velhas Famílias do Seridó. Brasília: Senado Federal, Centro gráfico, 1981, 

p.191. 
89

 MEDEIROS FILHO, Olavo de. Velhos Inventários do Seridó. Brasília: Senado Federal, Centro gráfico, 
1983, p.191. 
90

 MEDEIROS FILHO, Olavo de. Op. Cit.,p.191. 
91

 MEDEIROS FILHO, Olavo de. Velhas Famílias do Seridó. Op. Cit., p.251. 
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1789 e foi casado uma neta do coronel Alexandre Rodrigues da Cruz, Dona 

Vicência Lins de Vasconcelos92.  

É possível perceber, ao observar esses três homens d’armas, que era 

possível ocorrer uma ligação através do matrimônio entre seus familiares. A 

partir da análise desses dois personagens observa-se um pouco da figura 

desses homens d’armas.  

 

Considerações finais 

 Este trabalho teve o objetivo de abordar um tipo de documentação 

ainda pouco explorado na historiografia: as cartas patentes e os requerimentos 

de confirmação das mesmas. Ao estudá-los, pôde-se notar que são 

documentos que dão grande contribuição para a construção historiográfica 

militar. Apesar de serem padronizados, contém informações que, com 

cruzamento de dados e com uso de outras fontes, permite-nos o traçado do 

perfil desses oficiais, além de características militares e políticas da Capitania 

do Rio Grande.  

Trata-se de uma abordagem inicial que será aprofundada 

posteriormente, tal estudo permite-nos atentar para as possibilidades ao 

estudar as cartas patentes e os requerimentos de confirmação, além de uma 

contribuição para a construção de uma História Militar do Rio Grande do Norte.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

92
 MEDEIROS FILHO, Olavo de. Op. cit., p. 369-373. O capitão mor de Ordenança Cipriano Lopes Galvão 

herdou de seu pai o sítio Totoró. Em seu testamento, ele registra uma série de bens imóveis inclusive 
um sitio na serra Dorna no valor de cinquenta mil réis na data que pertencia ao coronel Alexandre 
Rodrigues da Cruz. 
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O ROCK SOB OS ARES DA NOVA REPÚBLICA: PROTESTO, 

JUVENTUDE E IDENTIDADE 
 

Brenda Soares
*
 

 
 
O presente texto intenciona refletir acerca da musicalidade do período pós-
ditatorial brasileiro, nesse sentido busca-se analisar a partir da produção 
fonográfica, a conjuntura do período e como esta liga-se à musica produzida na 
época. A partir da análise de letras de canções de bandas de rock em atividade 
durante a Nova República, pretende-se pensar acerca do papel dessa 
produção musical, de rock em específico, e sua ligação com o estabelecimento 
da identidade do jovem. Por fim ambiciona-se relacionar a produção musical de 
bandas como Titãs, Ultraje a Rigor e Camisa de Vênus com a produção da 
banda Modus Vivendi de Natal –RN, estabelecendo assim um ponto de ligação 
entre a produção do chamado BRock do eixo central com a produção de outras 
regiões menos visadas, cuja divulgação se deu no micro, restrita ao Estado. 
Buscando, assim, evidenciar a disseminação ideológica do Rock Brasil ao 
longo de todo o território, bem como caracterizar o RN como ativo na 
indignação mediante o sistema, a ser representada pelo rock conferindo 
identidade nacional ao jovem da localidade. Assim, a partir da leitura de textos 
de autores como Aline Rochedo, Start Hall, e Paul Friedlander, e da utilização 
da internet, mais precisamente do “blog do Carito” sobre a banda Modus 
Vivendi, pretende-se relacionar partindo do macro (à nível de Brasil) para o 
micro (o estado do RN) a produção musical de rock em ligação ao contexto 
problematizado. 
 

Palavras-Chave: BRock – Nova República – Jovem – Identidade 
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INTRODUÇÃO 

Objetiva-se fazer uma análise acerca da musicalidade no período da 

redemocratização brasileira da década de 1980, a partir da observação de 

algumas letras de músicas de bandas como Ultraje a Rigor, Titãs, Camisa de 

Vênus, Legião Urbana, entre outras, representantes do chamado BRock ou 

Rock Brasil. Nomenclatura atribuída pelo jornalista Arthur Dapieve, que, como 

aponta Aline Rochedo93, uniu o B de Brasil à palavra Rock para definir a 

produção musical brasileira de rock dos anos 1980. 

 

Uma das características do novo BRock eram as letras 
em português, isso é uma característica importante, 
não que não houvesse letra de rock em português 
antes, mas era como se o rock só pudesse ser 
cantado em inglês. O instrumental tosco, a princípio 
como estética mesmo, derivada do Punk. E num 
segundo momento, como realidade de quem estava 
tocando. Com o tempo as pessoas foram melhorando. 
Todos estavam começando, aprendendo a tocar. 
Alguns viriam a se tornar grandes músicos.( DAPIEVE 
apud ROCHEDO,2011, p.30)94 

 
 

Não esquecendo da banda  Modus Vivendi, da cidade de Natal-RN, cuja 

análise de sua produção possibilitará verificar questões acerca da juventude, 

                                                           
 

93
 ROCHEDO, Aline do Carmo. Os filhos da revolução: a juventude urbana e o rock brasileiro dos anos 

1980. 2011. 154 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense/ICHF/PPGH, 
Niterói, 2011, p. 30. 
94

 Idem, 2011, p. 30 



 

 | O ROCK SOB OS ARES DA NOVA REPÚBLICA: PROTESTO, JUVENTUDE E IDENTIDADE 98 

 

política, identidade e produção fonográfica no estado do Rio Grande do Norte. 

Pretende-se, a partir dessas letras, fazer uma relação com o fim da ditadura 

militar no Brasil e com a consequente redemocratização, seja como meio de 

reivindicação, seja como crítica. Além disso, busca-se analisar a presença das 

características comuns que definam enquanto participantes do BRock, a 

produção de rock no Rio Grande do Norte, onde, analisando as músicas da 

Modus Vivendi, tanto letra quanto melodia, busca-se estabelecer um ponto de 

ligação entre ela e o BRock ou Rock Brasil da mesma época. Levando em 

consideração o mesmo como um caráter de protesto entre a juventude em 

geral e entre a juventude potiguar do período, bem como um fator para o 

estabelecimento da identidade e da ideia de juventude como rebelde ou 

inconformista. 

Os músicos abordados neste artigo nasceram, em sua maioria, na 

década de 1960 e cresceram sob o contexto político militar. Assim, seu contato 

direto com o período foi fundamental para o desenvolvimento dessa vertente do 

rock nos anos 1980 e as inúmeras manifestações sociais foram cruciais no 

processo de abertura política, pois, ao lado das canções do período, traduziam 

o inconformismo da população, além de estabelecerem uma identidade em 

comum. 

Mediada por sua conjuntura histórica, a música tinha um papel 

fundamental na discussão acerca dos mais variados contextos sociais. No fim 

da ditadura e durante a chamada Nova República, não foi diferente. Naquele 

contexto, a música se encontrava inserida dentro de uma conjuntura social, 

política e econômica insatisfatória para boa parte da população, pois, apesar 

de o país se ver em um processo de abertura, o povo se sentia ainda em forte 

desvantagem. Desse modo, os músicos do período, também enquanto sujeitos 

integrantes da população brasileira, possuíam seus descontentamentos e 

insatisfações diante do sistema vigente, em que resquícios do período político 

anterior ainda se encontram muito presentes. 

Nesse contexto, há as bandas acima mencionadas como sendo 

críticas/reivindicadoras, com suas músicas, de melhorias para a nova condição 

do país. Por meio da crítica direta ou da ironia, questionavam acerca da 

desigualdade social, do preconceito existente com a classe trabalhadora e, 
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principalmente, da corrupção de um governo que parecia duvidar da 

capacidade intelectual da população. 

Esse descontentamento se refletia em suas composições. As letras das 

suas canções tinham um caráter bastante crítico, abordando muito bem as 

angústias de boa parte da população, que, ao se identificar com as abordagens 

apresentadas nas canções, aderiu ao movimento e passou a adotá-lo como 

forma de representar seu ponto de vista e modo de vida. Sendo assim, de 

acordo com Napolitano, “toda obra de arte é produto do encontro de diversas 

influências, tradições históricas e culturais, que encontram solução provisória 

na forma de gêneros, estilos, linguagens, enfim, na estrutura da obra de arte”.95 

 

PROCESSO DE ABERTURA POLÍTICA E O ROCK NACIONAL 

A década de 1980 consolidou o processo de abertura política, que já fora 

anunciado desde 1975 pelo então presidente Ernesto Geisel como sendo lento, 

gradual e seguro. Desde o início daquela década, as insatisfações com o 

governo militar e com os problemas econômicos aumentavam, bem como os 

grupos que defendiam o fim do regime militar brasileiro. O crescimento desses 

grupos resultou em grandes manifestações cívicas da sociedade brasileira, 

como a campanha pelas Diretas Já para Presidente da República, o que 

somente ocorreu em 1989, pois a emenda constitucional (intitulada de Dante 

de Oliveira, deputado federal que a propôs) que previa eleições diretas em 

1985 foi derrotada pelo Congresso Nacional em abril de 1984. O Congresso 

Nacional elegeu indiretamente Tancredo Neves, que faleceu antes de tomar 

posse, causando uma grande comoção nacional. 

De tal modo, o vice-presidente eleito, José Sarney, foi empossado e 

lançou vários planos econômicos ao longo da sua gestão, os quais não 

conseguiram conter os índices inflacionários nem diminuir as grandes 

desigualdades sociais. Assim, a década de 1980 finalizou com a primeira 

campanha presidencial após o regime militar, polarizada no segundo turno 

entre Fernando Collor de Melo e Luís Inácio Lula da Silva, os representantes 

das esperanças de todos os brasileiros. 
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As duas candidaturas que polarizam o cenário eleitoral 
são exatamente de homens que se apresentam como 
não vinculados ao poder, homens comuns, e não 
políticos tradicionais. [...] A coincidência, real ou 
imaginária, de estarem fora do sistema, de não 
fazerem parte da estrutura política existente no país. 
Assim, o voto em Lula ou Collor era, em verdade, um 
voto pela mudança, de protesto contra a Nova 
República.96 

 
 

O rock, no contexto citado, é um exemplo de como a música pode 

traduzir o espírito de um grupo, apresentando a sua característica elementar do 

inconformismo e da rebeldia diante do conservadorismo ideológico presente na 

época ditatorial. Nesse sentido a música nada mais é do que uma 

representação simbólica de determinada estrutura, uma construção a partir de 

algo sobre algo; e esta estrutura por sua vez também será o reflexo dessa 

música ‘vendida’ pela simbologia formada com a intenção de representar esse 

determinado público. Assim, uma das contribuições feitas pelo rock do período 

foi no que se refere à formação da identidade nacional bem como da 

representação do jovem da época. A música representa um público ao mesmo 

tempo em que é representada por este público, em uma troca circular que pode 

ser fundamentada no conceito de Representação, de Roger Chartier e de 

Identidade discutido por Stuart Hall e Zygmunt Bauman. 

O conceito de representação em Chartier, gira em torno de uma 

reprodução simbólica atribuída a determinado grupo enquanto reflexo da 

conjuntura social, assim de acordo com Chartier, Representação é:  

Uma história cultural do social que tem por objeto a 
compreensão das formas e dos motivos — ou, por 
outras palavras, das representações do mundo social 
— que, à revelia dos atores sociais, traduzem as suas 
posições e interesses objetivamente confrontados e 
que, paralelamente, descrevem a sociedade tal como 
pensam que ela é, ou como gostariam que fosse.97 

A produção musical brasileira de rock dos anos 1980, período de 

redemocratização, pode ser analisada a partir do conceito de Chartier, uma vez 
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que de acordo com a ideia do autor “[...] a representação é instrumento de um 

conhecimento imediato que faz ver um objeto ausente através da sua 

substituição por uma «imagem» capaz de o reconstituir em memória e de o 

figurar tal como ele é.”98. Nesse sentido podemos identificar o cenário rock da 

década de 1980 enquanto representante do jovem por configurar uma imagem, 

símbolo, deste jovem que encontrou no BRock alguma identificação numa 

conjuntura político-social delicada. Assim ao se tornar símbolo reconstitui um 

grupo dentro desta conjuntura, representando-o. 

Dessa forma as letras das canções de rock do período servem de 

subsídio ao pensamento da juventude, bem como - além de alicerce -, é 

também reflexo desta juventude, por ser uma produção do jovem e para o 

jovem, o que por sua vez também pode explicar tal adesão entre estes jovens 

do período. Essa adesão permitiu uma ligação entre os componentes deste 

cenário, identificando-os entre si, a partir de suas visões de mundo, 

apresentadas nas canções, até suas formas de vestir-se e portar-se. 

De acordo com Bauman99, a identidade se define por meio de um 

conjunto de fragmentos de representação que são adotados por um indivíduo, 

a fim de ter um grupo de pertença. O caráter nacionalista presente no BRock 

encontrava-se voltado para a representação da insatisfação de um grupo que 

compunha a nação brasileira, motivando então um sentimento de 

pertencimento a essa nação. 

Seguindo a linha de pensamento de Stuart Hall, “As culturas nacionais 

ao produzirem sentidos sobre ‘a nação’, sentidos com os quais podemos nos 

identificar, constroem identidades [...]. Como argumentou Benedict Anderson a 

identidade nacional é uma ‘comunidade imaginada’”(ANDERSON apud HALL, 

2002, p.51)100 Dessa forma, percebe-se o caráter nacionalista do BRock, no 

sentido de que ao abordar temática da política brasileira e complementar o 

pensamento de uma população jovem que se sente excluída da sociedade, 

desperta, ou contribui para o nacionalismo do jovem brasileiro. 
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Podemos identificar claramente uma justificativa para o movimento 

BRock ter sido um “definidor”, por assim dizer, de identidades, uma vez que 

orientados pela conjuntura política do país os músicos do período abordavam a 

temática e traduziam, ou davam uma significação, de acordo com seu ponto de 

vista sobre o momento, ou seja, produziam um sentido sobre ele, que permitia 

às pessoas fazerem uma identificação entre si, resultando numa identidade em 

comum e aderindo, apropriando-se do movimento fazendo com que este, 

seguindo Chartier, o represente. 

Como bem demonstra Mário Luís Grangeia, em seu artigo 

“Redemocratização e desigualdades sociais segundo Cazuza e Renato Russo”, 

 

[...] entre todas as manifestações culturais que 
despontaram no Brasil no século passado, a música 
popular é, sem dúvida, a mais decisiva na formação de 
uma identidade nacional. Em que pese o 
desenvolvimento da literatura, artes plásticas, artes 
cênicas e cinema, coube à música uma maior 
penetração nas várias camadas da população. 
Segundo Mário de Andrade, trata-se da “mais 
completa, mais totalmente nacional, mais forte criação 
da nossa raça até agora” (ANDRADE apud NAVES, 
1998 apud GRANGEIA, 2011, p.48) 101 

  
 

De acordo com Aline Rochedo, 

 

[...] as bandas que surgem expressavam seus 
sentimentos em relação ao que acontecia. Como 
existia uma insatisfação muito forte entre os jovens, 
era um caminho certo esta identificação entre bandas 
e o público, estas que imprimiam nas músicas o seu 
momento histórico-social. [...] A juventude dos anos 80 
pode, através dos elementos do rock, se reconhecer e 
compartilhar o sentimento de fazer parte de um 
universo destacado dos demais, com seus próprios 
códigos e significados num momento de riqueza e 
questionamentos.102 

 
 

                                                           
 

101
 GRANGEIA, Mário Luís. Redemocratização e desigualdades sociais segundo Cazuza e Renato Russo. 

Revista Aurora, n. 12, 2011 p.48 
102

 ROCHEDO, op. cit. p. 41-42 
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Como exemplo, podemos citar a canção Inútil, que aborda ironicamente 

questões acerca da repressão existente na época. Essa música foi composta 

no ano de 1983, durante o governo Figueiredo, e trata, principalmente, da 

pouca valorização dada à população, traduzindo seu desejo por direitos 

políticos e democracia, bem como da situação econômica de um país refém do 

imperialismo norte-americano: 

 

A gente não sabemos/Escolher presidente/A gente 
não sabemos/Tomar conta da gente/ [...] A gente faz 
carro/E não sabe guiar/A gente faz trilho/E não tem 
trem prá botar/ [...] A gente faz música/E não 
consegue gravar/A gente escreve livro/E não 
consegue publicar/“Inúteu”!/A gente somos “inúteu”!103 

 
 

De acordo com a abordagem da composição de Roger Moreira Rocha, 

identifica-se o descontentamento diante de toda a situação da época, o qual 

atingia boa parte da população. Dessa forma, percebe-se que a música é um 

importante meio difusor e representativo, uma vez que expressa o pensamento 

de um número considerável de pessoas que partilham da mesma opinião, 

difundindo-se entre estas pessoas. 

Assim, a música é um importante fator de protesto político, seja no 

período no qual a ditadura se encontrava em seu auge, em que artistas da 

MPB expressavam de forma camuflada seus ideais, seja no período de 

abertura política, quando, a partir do governo Figueiredo, começou a se ter 

uma maior flexibilidade diante dos protestos artísticos, que podiam ser mais 

claros e que não mais resultavam em exílio. 

 

Reivindicações e críticas políticas a partir do rock brasileiro 

O rock brasileiro dos anos 1980 foi usado para realizar reivindicações e 

protestos. Com suas melodias e letras, o estilo musical não era apenas um 

estilo, mas um movimento característico, cujas propostas se voltavam para 

destacar a insatisfação com as questões políticas e sociais da época. As 

músicas dos roqueiros traziam críticas de forma direta, sem metamorfosear ou 

                                                           
 

103
 ULTRAJE A RIGOR. Nós vamos invadir sua praia. WEA, 1985. Faixa 6. 
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ocultar. Assim, percebe-se a ruptura entre a repressão à produção fonográfica 

– que precisava disfarçar suas letras no período ditatorial ou pagar o preço do 

exílio, quando não da tortura e da prisão – e a liberdade de expressão trazida 

nas letras de rock do período da redemocratização, permitindo que estas 

pudessem criticar e fazer reivindicações aos governos de forma direta. 

 A banda Titãs, por exemplo, retratava bem a questão da situação 

financeira do brasileiro da época na canção Dívidas, de 1986: “Senhores, 

senhores, senhores/Contas, recibos, impostos/Meu salário 

desvalorizou/Dívidas, juros, dividendos”104. 

A MPB, representada por músicos como Caetano Veloso e Chico 

Buarque, foi a principal representante do protesto fonográfico durante o período 

ditatorial, no entanto as mudanças trazidas pelos novos ares de abertura 

política nos fizeram perceber que a ênfase musical também se modificava, 

influenciada pelo novo contexto. O rock ganhou espaço nesse momento de 

liberdade como símbolo da rebeldia e contracultura. 

 

Diferindo-se da poética da música de fins de 1960 e 
início de 1970, os artistas que faziam rock na geração 
oitenta buscavam falar de política sem, no entanto, 
sentirem-se obrigados ou pressionados. Para esses 
jovens, a ação política tinha outra conotação. 
Encontraram uma maneira muito prazerosa para dizer 
que o BRock era totalmente contra o autoritarismo 
político. [...] Percebe-se que além de temas 
relacionados à política o sujeito artista da geração 80 
sentia a necessidade de transmitir através do que 
escrevia o grito sufocado de toda uma juventude 
equilibrando-se em meio a tantas incertezas.105 

 
 

Na década de 1980, o rock afirmou-se enquanto indústria cultural e foi 

bastante influenciado pela produção das décadas anteriores, tanto pela 

internacional, como os Beatles e Jimmy Hendrix, quanto pela nacional, de Raul 

Seixas até a bossa nova. Suas propostas procuravam descarregar todas as 

                                                           
 

104
 TITÃS. Cabeça Dinossauro. WEA, 1986. Faixa 5. 

105
 AMÉRICO, Elisama Bezerra. BRock e democracia: a produção do rock da banda Legião Urbana como 

forma de contestação no processo de transição política na década de 1980. 2012. Trabalho de conclusão 
de curso (Graduação em História) – Universidade Estadual da Paraíba, Guarabira, 2012, p.42 
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frustrações ante o período de crise política de forma subjetiva, demonstrando 

toda a sua desesperança com os caminhos tomados pela nação. 

As inquietações dos roqueiros do período podiam ser vistas inclusive 

nas capas de seus LPs, como problematiza Aline do Carmo Rochedo (2011), 

em seu artigo “Rock – a arte sem censura: as capas dos LPs do BRock dos 

anos de 1980”: 

 

[...] as capas de discos do rock assumem seu papel de 
objeto expressivo e antecipador da linguagem musical. 
A imagem, neste sentido, não é somente um rótulo, 
mas uma expressão interpretativa, um meio de 
veicular ideias: as capas dialogam.106 

  
 

Algumas dessas letras criticavam a busca do país pelo progresso e a 

situação das camadas populares nesse contexto. Um exemplo disso é a 

canção O Adventista, de Marcelo Nova, gravada pela banda Camisa de Vênus, 

que trata de modo irônico da “cegueira” da sociedade moderna, conformista 

com sua busca incessante por entretenimento, tornando-se, assim, alienada: 

“Eu acredito em quem anda com fé/Eu acredito em Xuxa e em Pelé/Eu acredito 

na escada pro sucesso/Eu acredito na ordem e no progresso”107.  

Algumas canções entrecortaram-se por alusões críticas ao governo 

vigente, como Estado Violência, do Titãs, cuja letra protesta de forma clara 

acerca da imposição governamental no trecho: 

 

Estado Violência/Estado Hipocrisia/A lei não é minha/A 
lei que eu não queria.../ [...]/Estado Violência/Deixem-
me querer/Estado Violência/Deixem-me pensar/Estado 
Violência/Deixem-me sentir/Estado Violência/Deixem-
me em paz...108 

 

 

                                                           
 

106
 ROCHEDO, Aline do Carmo. Rock – A arte sem censura: as capas dos LPs do BRock dos anos 1980. 

História, imagem e narrativas, n. 13, out./2011. p.37 
107

 CAMISA DE VÊNUS. Camisa de Vênus. Soma. 1983. Faixa 6 
108

 TITÃS. Cabeça Dinossauro. WEA, 1986. Faixa 12 
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Ela aborda, ainda, a situação do brasileiro nesse contexto, quando diz: 

“Homem em silêncio/Homem na prisão/Homem no escuro/Futuro da 

nação”109. 

A banda Plebe Rude também protestou contra o regime e, após a 

abertura política, encontrou espaço para isso, trazendo na canção Censura, de 

1987, trechos que criticam claramente a censura estabelecida pelo governo 

diante de toda produção artística brasileira: “A censura, a censura/Única 

entidade que ninguém censura/Contra a nossa arte está a censura/Abaixo a 

postura, viva a ditadura”110. 

Algumas canções também tratavam de questões referentes à crescente 

industrialização do país e seu american way of life. Geração Coca-Cola, de 

1985, destacava principalmente o caráter consumista e alienado da juventude 

capitalista, abordando a busca pelo progresso incentivada no governo militar 

como responsável pela formação de uma geração conformista e 

americanizada. Segundo Habert: 

 

Durante a década de 70 sob o regime da ditadura 
militar acelerou-se o desenvolvimento capitalista 
brasileiro em todos os campos e consolidou-se a 
integração do Brasil ao sistema capitalista monopolista 
internacional como país associado e periférico.111 

 
 

De acordo com tal situação, o Brasil foi percebido como 

reprodutor/receptáculo do modo de vida americano, sobre o que Renato Russo 

canta: 

 

Desde pequenos fomos programados/A receber o que 
vocês/ Nos empurraram com os enlatados/Dos USA 
de nove as seis/Desde pequenos nós comemos 
lixo/Comercial, industrial/Mas agora chegou nossa 
vez/Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês112. 

 

                                                           
 

109
 Idem 

110
 PLEBE RUDE. Nunca fomos tão brasileiros. EMI, 1987. Faixa 5 

111
 HABERT, Nadine. A década de 70: apogeu e crise da ditadura militar brasileira. In:_____. São Paulo: 

Ática, 1992. p. 69. 
112

 LEGIÃO URBANA. Legião Urbana. EMI-Odeon, 1985. Faixa 6. 
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A partir disso, compreende-se que algumas abordagens da década de 

1980 trouxeram críticas ao capitalismo e consumismo exacerbado que chegou 

ao Brasil na década anterior e que modificou drástica e permanentemente os 

hábitos da sociedade brasileira, como Inútil, cuja abordagem foi destacada 

anteriormente. 

Em País do futuro, da banda Camisa de Vênus, composta por Marcelo 

Nova, podemos perceber essa mesma preocupação com os rumos da 

sociedade da época, questionando de forma irônica a situação política do país 

e denunciando as medidas de Sarney para a superação da crise: 

 

Vai ficar tudo bem,/acredite em mim, meu filho/ 
A gente aumenta o seu salário/dispara o gatilho/Aí, pra 
que você não reclame/e também pra que não 
esqueça/Dispararam o tal do gatilho/ em cima da sua 
cabeça113. 

 

 

Da mesma forma, Que país é esse?, da Legião Urbana, em 1987, 

destacou questões parecidas com as de Marcelo Nova, criticando as atitudes 

da política do Brasil. No entanto, fez isso por meio de uma crítica, ou talvez um 

desabafo, mais direta: “Na morte o meu descanso/mas o sangue anda 

solto/Manchando os papéis e documentos fiéis/Ao descanso do patrão/Que 

país é esse?”114. 

Em suma, as letras dessas bandas do BRock, em sua maioria, 

contextualizaram o período, bem como refletiram e organizaram a opinião 

popular. Milton Joeri Fernandes Duarte trabalha essa questão quando relaciona 

o conhecimento histórico e a produção musical: 

 

[...] o conhecimento histórico e a produção musical [...] 
utilizam estratégias retóricas de forma a narrar 
esteticamente os fatos sobre os quais se propõem a 
falar. Da mesma maneira representam inquietudes e 
questões que mobilizam os homens e, como possuem 
um público destinatário (leitor e ouvinte) atuam como 

                                                           
 

113 CAMISA DE VÊNUS. Duplo Sentido. WEA, 1987. Faixa 2 lado A. 
114 LEGIÃO URBANA. Que país é este? 1978/1987. EMI-Odeon, 1987. Faixa 1. 
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aproximações que unem o conhecimento histórico e a 
música.115 

 

 

VOZES AO NÃO DITO: O BROCK DA MODUS VIVENDI 

O BRock não se resumiu apenas às localidades de São Paulo, Brasília e 

Rio de Janeiro. Podemos encontrar importantes representantes do estilo em 

várias localidades do Brasil, como o caso da Camisa de Vênus, banda de 

Salvador e que também faz parte e compõe o rol de artistas parte do 

movimento BRock, cuja principal característica era a crítica à condição político-

sócio-econômica do país. 

No Rio Grande do Norte (RN) a banda de rock da cidade de Natal, 

Modus Vivendi, pode ser vista como uma das representantes do BRock no 

estado durante o período em que o movimento encontrava-se em seu auge, a 

segunda metade da década de 1980. A partir de análise das nomenclaturas 

das canções da banda, todas autorais, pode ser estabelecida uma relação 

entre a produção de rock no eixo principal do Brasil (Brasília – São Paulo – Rio 

de janeiro) e a produção presente em localidades de menor destaque como o 

Rio Grande do Norte. 

A canção “Sabotagem” de 1986 pode ser analisada como uma clara 

referência ao período ditatorial imediatamente anterior pelo qual os músicos 

passaram e que agora encontravam na “liberdade” democrática, o espaço para 

se expressarem: 

Sons que não tocam no rádio/ livros que não são 
publicados/ filmes que não passam no cinema / 
notícias que não saem no jornal/[...]/ assuntos que não 
são estudados/matérias que não dão na escola/ 
Relações que não são relacionadas/ [...]/ normas que 
não são normais[...]/ vidas que não são registradas/ 
gênios que não saem da lâmpada/ aldeias que não 
são globais/ bobos que não são da corte [...]/ 
neurônios queimados na fogueira / Memórias que não 
estão na história / origens que não são originais.116 

                                                           
 

115 DUARTE, Milton Joeri Fernandes. Letras de músicas e aprendizagem de história. In: ABUD, Kátia 
Maria. Ensino de História. São Paulo: Cengage Learning, 2010. p. 63. 
116 CARITO. Modus Vivendi, 2010. Disponível em: < http://www.carito.art.br/?page_id=509 > Acessado 
em: 03 de mar 2014 
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 Os nomes de suas canções demonstram a semelhança, ou 

correspondência entre estas e as canções das bandas do eixo principal, como 

as já discutidas, Titãs, Plebe Rude, Ultraje a Rigor, entre outras. Nomes como: 

“Reclames da TV”, “Metal Sanitário”, “Cefaléia Everyday” “Não Sou Mais o 

Mesmo”, “Mesmice”, “Letargia”, “Sabotagem”, “Dura na Censura” e “A Rota dos 

Rótulos; indicam a presença do caráter irônico, crítico, ou mesmo inconformado 

do BRock. Fazendo alusões à mídia e seu papel influenciador, ao sistema 

governamental e econômico. Encontram-se, também, alusões ainda ao período 

ditatorial em si, antes do processo de redemocratização, uma vez que muitas 

das canções, como comentado no início do artigo, foram compostas antes da 

abertura. 

De acordo com o Blog do Carito, guitarrista e vocalista da banda Modus 

Vivendi, a mesma foi formada em 1986, derivada de uma anterior formada em 

1982, a Fluidos. E seguindo a mesma linha das bandas de BRock do período a 

Modus Vivendi, 

[...] sempre fez seu próprio som – a maioria do 
repertório era sempre de músicas da própria banda, 
estando as releituras e homenagens em menor 
quantidade. Sendo reflexo de uma realidade urbana, 
as letras da banda falavam da geração dos seus 
integrantes, tendo uma postura crítica, às vezes 
irônica, conjugando muitas vezes humor e amor, 
irreverência, poesia e ritmo.117 

 

 A identificação percebida entre a produção da Modus Vivendi e 

outras banda de BRock, nos permite estabelecer um ponto de ligação entre o 

movimento BRock, caracterizando-o enquanto parte de uma rede na qual 

correlacionam-se agentes ativos (artistas e bandas) e passivos (público). Como 

o próprio Carito aponta em seu blog, 

[...] os shows estavam sempre associados a uma 
linguagem teatral, os fãs associavam a música à 
imagem das performances, além da própria letra que 
fortalecia sua memorização – já que as mensagens 
retratavam também o que o público vivenciava e sentia 
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na época, em um processo de identificação e 
interação mútua ‘banda-platéia’.118 

 

Nesse sentido, pode-se interpretar que firma-se uma rede, na qual, o 

artista, ao mesmo tempo em que influencia alguns artistas e público, é 

influenciado por outros, estabelecendo um intercâmbio, uma troca de relações. 

Pegando emprestado a conceitualização sociológica defendida por Colonomos 

e expressada no artigo de Sonia Acioli, 

[...] rede seria o conjunto de relações sociais entre um 
conjunto de atores e também entre os próprios atores. 
Designa ainda os movimentos pouco 
institucionalizados, reunindo indivíduos ou grupos 
numa associação  cujos  limites são  variáveis  e  
sujeitos  a  reinterpretações119 

 

 A rede, dessa forma, seria “socialmente composta por indivíduos 

que irão se articular a partir de interações [...].”120 De acordo com Ana Lúcia S. 

Enne [...] as redes de interação social que podem ser encontradas nas 

sociedades complexas são também redes de interação cultural, em que as 

trocas vão se dar em movimentos contínuos entre atores sociais que estarão 

se relacionando em fronteiras fluidas, que tenderão a se reordenar de acordo 

com os contextos interativos.”121 

 

Enne ainda apresenta em seu artigo a defesa de A. L. Epstein que, nas 

palavras da autora: 

 [...] vai utilizar essa ideia de pensar a rede como um 
sistema de trocas de informações, capaz de gerar 
padrões normativos para as condutas dos grupos e, 
consequentemente, padrões de identificação em seus 
estudos urbanos.122 

 

                                                           
 

118 Idem 
119 COLONOMOS, 1995 apud, ACIOLI, Sonia. Redes sociais e teoria social: revendo os fundamentos dos 
conceitos. Inf.Inf., Londrina, v. 12, n. esp., 2007. n.p. 
120 ENNE, Ana Lúcia S. Conceito de rede e as sociedades contemporâneas. Comunicação e Informação, 
V 7 n°2: pág 264-273.- jul./dez .2004. p. 264. 
121 Idem, 2004, p. 269 
122

 Idem, 2004, p. 267 
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Assim podemos pensar o BRock enquanto uma interação cultural, em 

constante correspondência. O que permite uma identificação e uma 

consequente propagação do estilo entre algumas pessoas e lugares, dando-lhe 

este aspecto de rede. Bem como relacionando conjuntos de pessoas em 

diferentes espaços que mesmo que permeada por diferentes subjetividades, 

apresentam uma característica em comum. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir dos protestos nas canções de rock da década de 1980, o 

período definiu-se, assim como nas décadas anteriores, no que diz respeito à 

participação popular. Além disso, houve uma reflexão sobre o contexto, 

destacando uma característica revolucionária da época. 

O rock teve seu papel durante o processo de redemocratização 

brasileira ao enfatizar, através de críticas e ironias, situações sociopolíticas do 

período, traduzindo-se como não “herdeiro” de um passado revolucionário, que 

ocorreu por parte das esquerdas na década de 1960 e 1970 e que teve como 

uma das maiores formas de expressão os protestos musicais da MPB, mas 

como também agente ativo nas críticas musicais. 

As músicas produzidas pelas bandas de rock do período contribuíram na 

formação de uma consciência acerca da situação política, econômica e social 

do país. Ao mesmo tempo que foi um reflexo desta, deu um maior impulso à 

população e refletiu o pensamento dela, incentivando-a a protestar e a 

reivindicar. 

Assim, nota-se que os protestos musicais, bem como quaisquer outros, 

não se resumiram apenas ao auge do período ditatorial militar, mas também 

atingiram o povo numa fase posterior ao final da ditadura, bem como durante 

todo o período da redemocratização. Os protestos estiveram presentes, além 

disso, em questões posteriores, como no impeachment de Fernando Collor, em 

1992. 

Além disso, o BRock também não se resumiu apenas aos principais 

polos econômicos e populacionais do Brasil. Atingindo, por seu caráter de 

movimento, que se dissemina como uma rede, todo o território nacional e 

estabelecendo uma identidade em comum. Um exemplo disso é a banda de 

Salvador – Bahia, Camisa de Vênus, que embora não pertencesse ao eixo 
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principal de produção musical brasileiro, conseguiu atingir o grande público e a 

grande mídia.  

O sucesso em âmbito nacional não aconteceu com as bandas 

representantes do BRock norte-riograndense, entretanto tal ocorrência não 

elimina a presença dessas bandas no Estado e seu relativo sucesso no interior 

do mesmo, como reflexo e produtor do movimento BRock. Sendo assim um 

representante do jovem do período, que se identifica num movimento que por 

mais que suas bases sejam calcadas no exterior do país, tem a caraterística de 

Brasil nele, ao discutir questões político sociais e buscar dar espaço ao jovem 

que de certo modo se sente sem lugar mediante a situação político-social em 

voga. 
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Resumo:124 Este artigo é fruto de uma pesquisa que está sendo desenvolvida 
por meio do projeto de iniciação cientifica. “A investigação como modalidade de 
formação educativa para o ensino de História”. Temos como participantes 
colaboradores desta pesquisa duas professoras de História do Nível Médio que 
atuam no turno vespertino, juntamente com seus alunos, e a bolsista de 
Iniciação à Docência. Deste modo, buscamos entender como duas professoras 
de História do Nível Médio, uma do Centro Educacional José Augusto e a outra 
da Escola Estadual Professor Antônio Aladim de Araújo, enxergam a utilização 
da música como fonte histórica e recurso didático-metodológico inserida em 
suas aulas, enquanto mediadora da construção do conhecimento histórico. 
Para tal, nos apoiamos no modelo de pesquisa colaborativo de prática escolar, 
teremos como fontes as entrevistas feitas de forma oral com as docentes, os 
questionários socioeconômicos respondidos pelos educandos, bem como os 
PPPs (Projeto Político Pedagógico) de ambas as instituições e algumas 
questões respondidas pela direção e equipe pedagógica. Na ocasião 
objetivamos analisar os resultados da primeira. 
Palavra-chave: Professor/Pesquisador – Ensino de História – Música – Conhecimento 

Histórico.  

INTRODUÇÃO: 

 “(...) Então eu busco que eles compreendam que a 
história tem um significado, não são fatos soltos, tudo 
estar interligado, tudo faz parte de um contexto e que 
o passado não estar desassociado do presente”.  

Prof.ª Joplin 

“(...) Tem um sentido muito profundo, por que a 
história é vida, é você viver isso no dia-a-dia, tanto na 

                                                           
 

123
 Licenciando (a) em História pelo Centro de Ensino Superior do Seridó da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Bolsista de Iniciação à Docência – PIBID-HISTÓRIA-UFRN-CERES coordenado pela 
professora Dra. Jailma Maria de Lima.  
124 Trabalho orientado pela professora Dr. Jailma Maria de Lima 
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sala de aula como a experiência que você tem! Eu 
acho muito importante o aluno (...) se conscientizar 
disso.” 

Prof.ª Nina 

 Os caminhos trilhados pela prática do ensino de História no país 

vivenciaram discussões e mudanças, que em certos momentos aproximavam-

se dos debates acadêmicos e em outros afastaram-se, como nos coloca a 

pesquisadora Elza Nadai, 1992, em seu estudo sobre as “Trajetórias e 

perspectivas do ensino de História no Brasil”. Segundo esta pesquisadora, 

esse ponto de vista, que enxerga a História apenas de fatos e datas, é 

responsável pela o status que a disciplina pejorativamente ganhou de 

“decoreba” e “chata”. Observamos nas falas das professoras exposta na 

epígrafe do texto, uma preocupação em desconstruir essa visão de História 

voltada para o passado de fatos e datas e sem sentidos de orientação no 

tempo.  

  Segundo Maria Auxiliadora Schmid, a Didática da História por muito 

tempo do século XX foi relegada a função técnica, o que o afastava da ciência 

Histórica. Porém, com a Nova História ou Virada Cultural, pós anos 1970, o que 

se entendia por História ganhou outros espaços e objetos (BURKE;2008). 

Refletindo na ampliação do Conceito de Cultura e na efetivação de diálogos 

interdisciplinares entre o campo Histórico e outras áreas do conhecimento, 

destacamos a relação História e Música realizada pelo historiador brasileiro 

Marcos Napolitano, segundo o mesmo, “a música popular brasileira tem um 

lugar sociogeográfico que seria tanto mais autêntica e legítima quando mais fiel 

a esse passado” (NAPOLITANO, 2003, p. 54). Continua [...] arrisco dizer que o 

Brasil, sem dúvida [...], é um lugar privilegiado não apenas para ouvir a música, 

mas também para pensar a música (NAPOLITANO, 2003, p. 07).  

Outro importante pesquisado é Joeri Duarte, o qual debruça-se a 

propósito da utilização da música nas aulas de História, esta colocada como 

mediadora da construção do Conhecimento histórico, seu estudo teve como 

lócus de investigação uma turma de 6ºano do fundamental, portanto, seguimos 

a linha Duarte quando este afirma que “é salutar a utilização da linguagem 

musical no ensino de história com o objetivo de fazer com que os alunos 

compreendam os motivos pelos quais as pessoas atuaram no passado de uma 
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determinada forma e o que pensavam sobre a maneira como faziam” 

(DUARTE, 2011, p.13)  

Assim sendo, a música, por si só, ocupa um espaço imaterial e material 

no universo cultural do qual fazemos parte. Seja fora ou dentro da Cultura 

escolar, presente em nosso cotidiano, reflete os sentimentos e as ideologias 

que nos permeiam servindo como mediadora de nossas emoções, que são 

traduzidas em seu universo complexo de sons, vozes e ritmos, transformando-

se em trilhas sonoras das nossas histórias cotidianas, passadas e futuras. De 

forma voluntária ou involuntária, as canções recebem e são influenciadas pelo 

seu tempo, o que nos permiti enquanto professor-pesquisador investigar junto 

com os alunos as entrelinhas das mesma.   

É neste liminar que nossa pesquisa se firma, visto que objetivamos 

investigar como duas professoras e seus alunos de Nível Médio do turno 

vespertino, uma do Centro Educacional José Augusto e outra da Escola 

Estadual Prof. Antônio Aladim de Araújo, localizadas na cidade de Caicó no Rio 

Grande do Norte, enxergam a utilização de músicas nas aulas de História 

enquanto recurso didático e/ou fonte que auxilia/media a construção do 

conhecimento Histórico.  Acreditamos que ao se trabalhar a música na sala de 

aula, o professor estará oferecendo autonomia aos educandos, possibilitando 

aos mesmos ampliarem sua perspectiva sobre determinados conteúdos, 

levantando problemas e soluções, buscando analisar as “entrelinhas” das 

narrativas musicais, observando a existência de outras identidades, bem como 

questionando seu próprio pensamento, fazendo uma autorreflexão sobre o 

conhecimento adquirido, alargando sua consciência história, na medida em que 

eles utilizam-se da história ao se orientar-se no tempo presente, por meio de 

uma organização cronológica do passado.  

Para tal, nos apoiamos no método de pesquisa colaborativa de prática 

escolar, que como se sabe, está situada no modelo de pesquisa-ação,  

“a importância da pesquisa na formação de 
professores acontece no movimento que compreende 
os docentes como sujeitos que podem construir 
conhecimento sobre o ensinar na reflexão crítica sobre 
sua atividade, na dimensão coletiva e contextualizada 
institucional e historicamente (PIMENTA, 2005,p.04)”.  
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Nossa investigação em campo, foi dividida em fases, neste artigo125, nos 

debruçaremos na primeira fase da investigação. Nesta etapa procuramos 

estabelecer um diagnóstico do lócus de investigação e seus agentes. Portanto, 

temos as gravações sonoras digitais como fontes primárias decorridas das 

entrevistas orais feitas com as docentes, estas foram guiadas por um roteiro 

pré-estabelecido e de forma individualizada, assim também, os questionários 

socioeconômicos preenchidos pelos educandos, os PPPs (Projetos Políticos 

Pedagógicos) de ambas as Instituições e algumas questões respondidas pela 

direção e equipe pedagógica, constitui-se como nossas fontes e materiais 

coletados, resultando na construção do diagnóstico do lócus de investigação, 

assim como nos olhares de professoras e alunos frente à música como 

mediadora do conhecimento histórico. 

Após essa etapa, marcamos nossa primeira sessão reflexiva, para expor 

os dados levantados e discutir um artigo de Joeri Duarte “A Música e a 

construção do conhecimento Histórico em sala de aula”. Efetivamos um diálogo 

no qual trocássemos experiências, entendendo o professor não apenas como 

objeto de pesquisa, mais como colaborador.   

Professores-colaboradores e o colaborador-
pesquisador compartilham, por meio do diálogo, seus 
anseios, suas expectativas, suas dúvidas no objetivo 
de colaborar na construção de ideias e teorias que 
sirvam para embasar suas práxis de modo mais 
significado e próximo das múltiplas realidades em que 
se insere o processo de ensino-aprendizagem 
(CHACON, 2013 p.38). 

No geral das duas Instituições, estão envolvidos 151 alunos do turno 

vespertino e duas professoras de  Caicó e a Bolsista-pesquisadora. 

Pesquisa em Campo; I Fase: 

Dados acerca do Centro Educacional José Augusto
126

, a Professora Nina
127

 e seus 

alunos
128. 

                                                           
 

125
 Lembramos que a visão das professoras acerca da música que será exposta nesta comunicação diz 

respeito à primeira fase da pesquisa realizada por meio de entrevistas individuais nos dias 21/05/2014 
(Joplin) e 29/05/2014 (Nina) na sala dos professores das referidas Escolas.  
126 Estes dados foram levantados no decorrer do primeiro semestre de 2013.   
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Localizada no centro da cidade de Caicó-RN,  possui uma ótima 

estrutura física, espaço arejado e certas adaptações para pessoas com 

necessidades especiais, dispondo de salas de vídeos, quadra de esporte, 

informática, biblioteca, banheiros organizados, refeitórios para os alunos e 

vigias.  Foi fundado sobre decreto de lei nº 2.639, em 04 de abril de 1960, de 

nome Instituto de Educação, hoje Centro Educacional José Augusto, esta 

mudança aconteceu a partir de 1975. Sua estrutura movida pela arquitetura 

contemporânea dos anos 1950 impressionou a todos, com seu tamanho e 

diversidades de rampas. Formava-se do Jardim de infância ao magistério, 

tornando-se referência na região do Seridó.  

Na conversa que tivemos com a Direção ficamos a par das dificuldades 

enfrentadas pelo Centro; a evasão escolar é diagnosticada como principal 

problema, principalmente no Ensino Médio à tarde, isto ficou comprovado nos 

dias que aplicamos os questionários, pois apenas cinquenta alunos 

responderam e com base na lista de frequência da professora, cerca de quatro 

a cinco alunos faltaram no dia (por turma), além do que, existe uma enorme 

dificuldade em atrair os alunos a permanecerem nas aulas de História. Até os 

anos 1990 e inicio de 2000 essa instituição foi referência na cidade, chegando 

a ter mais de 2.000 alunos matriculados.  Atualmente 560 alunos estão 

registrados, divididos nos níveis Fundamental, Médio e EJA, nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, recebendo em seu último IDEB a média 2.4. 

Após levantarmos esses dados aconteceu nosso contato com a 

coordenação pedagógica; lá conhecemos um pouco do PPP129 (Projeto 

Politico Pedagógico), e identificamos que este baseia-se nos referenciais legais 

e teóricos da Educação Nacional, como a LDB e PCNs, segundo suas 

orientações; 

a equipe pedagógica deverá conduzir o corpo docente 
a planejar e ministrar aulas dinâmicas, dialogadas, 
com a participação ativa dos alunos. As atividades 

                                                                                                                                                                          
 

127 O pseudônimo de Nina, atribuído à professora do CEJA, é uma homenagem feita pela autora desta 
comunicação, a sua cantora preferida Nina Simone, grande ativista negra. O nome foi sugerido e 
explicado a docente, a mesma concordando.  
128 Questionários socioeconômicos respondidos em Abril de 2014 
129

 Documento atualizado segundo a direção no ano de 2013. 
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propostas aos alunos precisam ser significativas, de 
modo a fazê-los refletir sobre a realidade. (CEJA, 
2013, p.38) 

Especificamente na parte que diz respeito ao Ensino de História no 

Ensino Médio, as direções estão em um tópico denominado “Ensino de História 

e Geografia”. Acerca da história “organizar o tempo histórico e analisar livros 

didáticos, comparando e como é representada a relação homem/natureza” 

(CEJA, 2013, p. 46). Salientamos que nosso lócus de pesquisa é o turno 

vespertino e que todas as aulas de História deste nível são ministradas pela 

professora Nina; no horário existe apenas uma turma de cada série, 1º ano “c”, 

2º “c” e 3º “c”.   

 Partindo para análise dos questionários respondidos pelos estudantes 

concluiu-se que 56% dos educandos pertencem à Zona Rural, 32% são da 

Zona Urbana e 12% deixaram em branco. A faixa etária dos alunos do 1º ano é 

de 14 à 17 anos, do 2º ano, 15 à 17 anos e do 3º ano giram em torno de 16 à 

25 anos, quando questionados sobre seus gostos musicais:  

Preferências musicais dos alunos (Tabela I) 

FORRÓ: 30% 

FUNK: 16% 

MÚS.ROMÂNT: 12% 

SWINGUEIRA 6% 

ROCK: 10% 

“ouvir de tudo” 

ou “escuto de 

tudo um pouco” 

10% 
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Fazer esse levantamento foi crucial para o planejamento das possíveis 

aulas aplicada pela professora com auxilio da música, bem como refletir junto 

com a mesma acerca de seus próprios alunos130. Por meio de uma entrevista 

Oral semiestruturada, conhecemos um pouco sobre a trajetória acadêmica e 

profissional das professoras. Acerca da professora Nina, a mesma possui 

quarenta e oito anos de vida, sendo que a vinte e quatro exerce a docência na 

área de história nesta instituição e a vinte e dois anos, numa rede de ensino 

privado do município. Tem Licenciatura e Bacharel em História pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, concluiu a licenciatura nos anos 

80-90 é pós-graduada em História do Nordeste. Possuindo oito turmas na 

escola e quinze no geral, trabalhando os três turnos, dedica-se na atualidade 

apenas ao Nível Médio, afirmando ter entrado por acaso no curso de História. 

Ultimamente atua como supervisora do PIBID. 

Da Escola Estadual Prof. Antônio Aladim
131

 a Professora Joplin
132

 e seus alunos
133

 

Situada no Bairro Boa Passagem, região periférica da cidade, foi 

fundada em 13 de março de 1978, disponibiliza os níveis de ensino: 

Fundamental, Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos) distribuídos nos 

turnos matutino, vespertino e noturno. Observamos na entrevista feita com a 

direção, que a Escola desenvolve atividades extracurriculares como: Ensino 

Médio Inovador, o Mais Educação, também se fazendo presente o PIBID. Sua 

estrutura física é de porte médio, sendo bastante procurada pelos pais. Na 

contemporaneidade, chega a possuir mais reconhecimento no município por 

qualidade de ensino do que o Centro Educacional José Augusto, apesar de ter 

vivenciado momentos de desorganização e precariedade no passado, hoje, 

segundo a direção, a Instituição superou esse período, o que refletiu nos 

números de alunos matriculados, que chega a: 1.136 e a média alcançada no 

exame do IDEB em 2011 foi 3.0, sendo a meta para 2013 de 3.5.  

                                                           
 

130
 Os gêneros exposto na tabela estão de acordo com a forma que foram classificados no questionário 

pelos educandos. 
131 Estes dados foram levantados em Abril de 2014. 
132 O pseudônimo de Joplin, atribuído à professora da EEAA, é uma homenagem feita pela autora desta 
comunicação à voz que é bastante presente em suas madrugadas de estudos Janis Joplin. O nome foi 
sugerido e explicado a docente, a mesma concordando. 
133 Questionários socioeconômicos respondidos em Abril de 2014. 
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Com relação aos questionários 101 alunos preencheram, ao contrário 

dos alunos de Nina (CEJA) que mais da metade pertence a Zonal Rural, os da 

professora Joplin (EEAA) 85,14% moram na Zona Urbana, porém a maioria 

não reside perto da escola, precisando de meio de transporte para locomoção. 

Muitos possuem uma condição econômica diversa do bairro, uma vez que esse 

é periférico, justificamos isso com base no número de automóveis (carros, 

motos), eletrodomésticos e tecnologias (computadores, celulares, iPhones, 

tabletes, notebooks, dentre outros)  apresentadas pelos mesmos. A faixa etária 

dos jovens do 1º ano é de 15 à 17 anos, do 2º, 15 à 18 anos, e já no terceiro 15 

à 20 anos, tendo um aluno com 30 anos.  Sobre suas preferências músicas, 

surgiu uma enorme categoria de gêneros:  

Preferências músicas dos alunos (Tabela II) 



 

 | VOZES E SONS QUE NARRAM HISTÓRIA(S): A MÚSICA E ENSINO, A PARTIR DA 
PERSPECTIVA DE DOIS PROFESSORES DE HISTÓRIA (CAICÓ-RN) 

123 

 

ELETRONICA: 0,99% 

FORRO: 4,95% 

FUNK: 3,96% 

MÚS.ROMANT: 9,90% 

MPB: 17,82% 

PAGODE: 4,95% 

POP: 5,95% 

REGGAE: 14,85% 

ROCK: 14,85% 

SETANEJO: 6,93% 

SWINGUEIRA: 2,97% 

JAZZ 0,99% 

 

 

  A diversidade de gostos músicas torna-se relevante, pois uma das 

principais preocupações é como o aluno vai reagir frente à música trabalhada 

em sala de aula, porém quando há um leque de opções torna-se mais fácil 
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escolher as canções e a forma de trabalhá-las. Conforme Martins Ferreira em 

seu livro “Como usar a música na sala de aula”, ao problematizar a música “é 

possível ainda despertar e desenvolver nos alunos sensibilidades mais 

aguçadas na observação de questões próprias à disciplina” (FERREIRA, 2013, 

p.13).  

Com a professora Joplin, também fizemos uma entrevista Oral, 

chegando aos seguintes dados: a mesma possui 45 anos de vida, 24 anos 

como professora, há 18 anos atuando na referida escola, e a 10 ministra 

somente aulas de História. Iniciou na docência por meio de uma formação em 

Magistério, concluída em 1988, e dedicou-se a história após concluir o curso 

em 2002, em 2003 especializou-se. Assim como a professora Nina, Joplin 

entrou por um acaso na História, tentou sair, mais não teve sucesso nos 

concursos que apostou, portanto resolveu continuar na profissão e espera 

ansiosa a aposentadoria, segundo a mesma, quer viver de sua arte (o cordel e 

teatro). Possui 10 turmas, trabalhando apenas nesta escola e com Ensino 

Médio, dividas em dois turnos, a própria ressalta que hoje só largaria o 

magistério pelo Cordel.  

 

OLHARES ACERCA DAS MÚSICAS NAS AULAS DE HISTÓRIA: 

DIALOGANDO COM AS PROFESSORAS 

O ensino de Músicas nas escolas de rede básica é lei no Brasil desde 18 

de Agosto de 2008, ela alterou a Lei  9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação. As sensibilidades, a arte, emoção e as 

Histórias e estórias narradas nas entrelinhas das canções, tornam-se 

importantes recursos educativos e abraça inúmeras áreas do conhecimento.  

Joeri Duarte trás diversas contribuições acerca da relação Ensino de 

História e Música, para o mesmo, “a consciência Histórica mediada pela 

linguagem musical revela uma forte carga efetiva, pois faz parte de uma 

memória pessoal e modelo de referência para apreensão e assimilação das 

novas audições” (p.06). Como sabemos, ouvir música na maioria das vezes é 

um momento de prazer, descontração, relaxamento, sem a pretensão de 

analisá-la, mas sentindo a emoção do momento e deixando-nos levar por ela. 

Contudo, Circe Bittencourt afirma que esse prazer/diversão, “ao entrar na sala 
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de aula, se transforma em uma ação intelectual. Existe enorme diferença entre 

ouvir música e pensar a música” (BITTENCOURT, 2011, p.329).                          

É importante ressaltar que não estamos afirmando que não é possível 

fazer da aula um momento de prazer ao escutar a música enquanto fonte 

histórica e recurso didático-metodológico, pelo contrário, esse momento de 

prazer passa a ser acompanhado de uma discussão e construção do saber 

histórico que possibilita entender o conteúdo de forma diversificada. Mas frente 

a essa discussão, qual a visão das professoras? É possível, fazer/aplicar essa 

perspectiva metodológica em suas aulas? Pensando que cada realidade é 

única e complexa, como os alunos reagem a tudo isso?   

 Comecemos pela visão dos alunos, nos questionários perguntamos o 

seguinte: É comum seus professores usarem músicas nas aulas? Dos alunos 

de Nina (CEJA), 18% afirmaram que sim, 36% não e 40% “às vezes”, 6% não 

responderam.  Dos alunos de Joplin (EEAA), 39,69% responderam não, 

41,58% sim e 25,74% “às vezes”, ressaltando que segundo os mesmos esse 

uso fica efetivado de forma mais ampla nas disciplinas de línguas estrangeiras. 

Seguimos com outras questões: Nas aulas de História a professora utiliza-se 

de músicas? Quando utiliza, o que você acha? Acerca da primeira: 8% dos 

alunos da professora Nina alegaram que sim,  32% não e 44% “às vezes”, e 

apenas um alunos preencheu a segunda questão, com a frase: “Eu gosto, por 

que as músicas ensinam algumas coisa e incentivam os alunos”.  

 Dos educandos de Joplin, 12,87% asseguraram que sim, 67,32% não e 

15,84% “às vezes”, na outra questão acerca do que eles acham quando Joplin 

usa músicas, escreveram: 

“Legal, pois é um meio que faz os alunos entender 
mais o assunto.” “Bom, acho legal.” “Método bom de 
aprender.” “Adoro, pois é mais fácil de nos 
expressarmos.” “Muito bom, pois é uma forma de 
aprender relaxando.” “Eu gosto, pois fica um clima 
agradável e o entendimento se torna mais fácil.” 
“Ótimo, a música faz parte do aprendizado.” “Adoro, 
fica todo mais divertido e fácil.” 

   

Estes 67,32% que alegaram a não utilização de músicas pela a 

professora Joplin, condiz com o que a mesma assegura ao responder a 

seguinte questão: Em quais temas e conteúdos a senhora costuma utilizar-se 
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da música como fonte histórica e/ou material didático? Quais músicas são mais 

usadas?  

São: Cálice, Mulheres de Atenas (...). Eu não costumo 
muito utilizar a música, eu utilizo deixando-os à 
vontade para que façam paródias, mas digo sim, que a 
música é uma importante fonte Histórica, assim como 
filmes, fotografias, mas não fiz ainda um trabalho para 
usar puramente como fonte histórica, trabalhei com 
essas duas música, mas foi apenas casual, não 
costumo utilizar.  (Entrevista com a Prof. colaboradora 
Joplin) 

 

Joplin deixa claro, que não costuma empregar-se da música, porém em 

uma das suas falas afirmou:  

 

“(...) você agora me alertou na música em si, acho que 
meu próximo trabalho será fazer um apanhado das 
músicas para usar como fonte, (...) para ver como eles 
encaram essa questão do trabalho com música. Por 
que até agora eu ainda não fiz de forma mais efetiva, a 
sua pesquisa já vai colaborar para eu fazer esse 
trabalho! Por mais que eu tivesse professores na 
universidade que incentivassem, a gente vem para 
sala de aula, falta tempo, e desmotiva para pesquisar 
tudo isso.” (Prof. Joplin). 

 

Essa ação significou determinante, pois apesar de não trabalhar com a 

música, a docente se mostrou motivada para receber e colaborar com nossa 

pesquisa, se sentindo interessada e determinada em viver essa experiência. 

Acerca do mesmo tema, Nina, admiti que gosta bastante de usar a canção nas 

aulas e de diversas formas, mas principalmente como fonte histórica.  

“Eu acho que é muito importante o uso da música, 
imagens, e até mesmo filmes, agora assim, tudo tem 
como você trabalhar, não é você chegar com a música 
e jogar a música (...) depende muito de como você vai 
trabalhar”. (Prof. Nina). 

 

Segundo a professora, as motivações dos alunos aumentam: 

“Eu vejo como uma participação boa chega 
praticamente a ótima, (...) você não pode generalizar, 
você tem uma turma de trinta alunos, você sabe que 
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não é todos que vão absorver aquela música, mas no 
geral se você for ver acaba sendo ótima”. (Prof. Nina) 

 

Para Joplin a situação é mais difícil, existe uma desmotivação nos 

alunos que dificulta esse trabalho, segundo a mesma o educando tem preguiça 

de tentar raciocinar.  

“Eu diria que tem aquela certa estranheza, e a falta de 
leitura faz com que eles resistam, não querem 
interpretar, entender o que quer dizer, “Pai, afasta de 
mim esse cálice de vinho tinto de sangue” (...) alguns 
não estão acostumados a raciocinar a entender no 
entrelinhas, resistem e argumentam que não sabem 
(...)” (Prof. Joplin). 

 

Continua: 

“A gente percebe que logo de início por eles não 
estarem habituados, por muitos não escutarem esse 
tipo de música em casa, a primeira reação é de 
estranheza, em relação à música em sim, pois eles 
perguntam: professora isso é música de velório?! 
Então é preciso que se tenha todo um diálogo, 
converse com eles, explique a questão do tempo da 
música, por que ela foi utilizada, o que aquela música 
quer dizer, para que eles possam compreender”. (Prof. 
Joplin). 

 

Essa reflexão da educadora é muito importante, já que ao situar o aluno 

no tempo da música, explicando as possíveis narrativas camufladas, ela 

possibilita aos estudantes reconstruir o passado de forma diferente, na qual 

eles possam se colocar como agente ativo desse processo, ampliando sua 

visão sobre determinados assuntos e momentos históricos. Acreditamos que 

conhecer o ponto de vista daqueles que fazem parte da pesquisa, colocando-

os como colaboradores e agentes ativos desse processo e decisivo para 

desenvolvimento da investigação, pois conseguimos planejar e colaborar com 

possíveis modificações naquele espaço.  

Seguimos indagando o seguinte: Quais as maiores dificuldades 

encontradas pela senhora ao se trabalhar a música nas aulas de história? 
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“A aceitação do estilo musical, por que eles não 
têm costume de ouvir isso, e a outra questão da 
preguiça de raciocínio por causa da preguiça de 
ler, de raciocinar, por que sabem que tem que ler, 
interpretar (...)” (Prof. Joplin). 

 

“Olhe, o que eu acho, primeiro a falta de costume 
do aluno você tá entendendo?! Pois como ele não 
é acostumado há uma resistência (...) o 
desinteresse de alguns.” (Prof. Nina). 

 

Neste aspecto as professoras têm visões parecidas, o que nos guiou a 

buscar músicas que se aproximem da realidade dos educandos. Salientamos 

que nesta comunicação estamos discutindo os resultados da nossa primeira 

fase134. 

Por fim indagamos: Como a Senhora enxerga a música enquanto 

material didático e/ou fonte Histórica? Na visão a professora Joplin: 

“(...) ela justamente por ser música, por ser arte, 
deveria ter uma aceitação maior, e ela se constitui de 
uma fonte importante da pesquisa por que vai tratar de 
um assunto, um acontecimento histórico de uma forma 
mais artísticas, é importante ver esse lado também, 
que o artista em dado momento se preocupou em 
escrever uma música, que ele se preocupou em 
escrever algo de forma diferente que o livro didático 
trás (...)” (Prof. Joplin). 

 

Nina diz que a música facilita a aprendizagem; 

(...) abre para uma discussão maior, o aluno pode 
interagir muito mais, por que a partir da música ele tem 
como interagir com o assunto, (...) quando uma música 
é uma crítica ele tem condições de entender a crítica 
bem melhor, lógico que envolve muito mais, assim, 
não vai poder dar aula totalmente de música, mas ela 
soma, entendeu? Ela auxilia. Você não vai conseguir 
passar o conteúdo só com a música, mas no momento 
que você coloca a música ela vai somar, ela vai 

                                                           
 

134
 A segunda fase da nossa pesquisa foi fazer a discussão do texto “Música como mediadora do 

conhecimento Histórico” de Joeri Duarte e o levantamento de músicas para planejamento das aulas 
oficinas.  
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ajudar. (Entrevista com a Prof. Colaboradora Nina) 

 

Com base nos resultados levantados no decorrer dessa comunicação, 

podemos apontar que a primeira etapa da investigação foi concluída com 

sucesso, sendo decisiva para o desenvolvimento da segunda, terceira e quarta 

etapa. Os depoimentos de todos os colaboradores foram essenciais para o 

planejamento e construções das etapas seguintes que apesar de estarem pré-

planejadas, precisavam se enquadrar na realidade especifica. Buscar 

compreender como a música pode modificar e contribuir para essas realidades 

é nossa meta.  

Posteriormente, resolvemos marcar nossa primeira sessão reflexiva, na 

perspectiva de mostrar os resultados e dialogarmos sobre eles, assim como 

discutimos com as professoras os estudo de Joeri Duarte, “A Música e a 

construção do conhecimento Histórico em sala de aula”, esses momentos, são 

coletivos, fazendo parte a pesquisadora/bolsista, do projeto “A investigação 

como modalidade de formação educativa para o ensino de História” outros 

Bolsistas do PIBID e o Supervisor de cada Escola. Neste momento específico, 

sugerimos o texto e acompanhamos as discussões e reflexões com as 

professora Nina e Joplin, o que foi bastante significativo. Uma vez que 

dialogamos entre a teoria e a prática do fazer do professor, acerca de um 

determinado recurso e/ou fonte história. Acontecendo por sua vez, momentos 

de autorreflexão das professoras acerca de suas práticas.  

Considerações Finais 

No mais, entendemos que essa primeira etapa da pesquisa foi crucial 

para sistematização da segunda e demais fases, e que os dados levantados, 

nos possibilitaram ir além do diagnóstico; haja vista que entendemos 

minimamente, que as mudanças só poderão acontecer de forma dialética na 

qual os agentes colaboradores participem de forma ativa, entendendo-se como 

significativos e decisivos desse processo de transformação e (de) formação do 

espaço que fazem parte. 
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CRUZADOS DA ORDEM: OTTO GUERRA E A AÇÃO CATÓLICA NO 

RIO GRANDE DO NORTE (1945-1950) 
 

A presente comunicação tem como cerne o estudo da construção do 

discurso anticomunista de matriz católica no Rio Grande do Norte, cujo pano de 

fundo traz em relevo a atuação militante da Ação Católica e de sua falange de 

intelectuais que perseguiram o ideal de fortalecimento das colunas da fé 

católica no Estado e fizeram da imprensa católica o principal canal de difusão 

das propostas alçadas por Pio XI, entre os anos de 1935 a 1950.  Os estatutos 

pensados a partir das bandeiras da Ação Católica, cujos matizes estão 

recobertos pela influência do Centro Dom Vital, órgão oficial da Arquidiocese 

carioca, encontraram no Estado entusiastas do projeto de “recatolização” da 

sociedade.  Essa influência se fez sentir de maneira expressiva no discurso 

jornalístico católico encabeçado pelo jornal A Ordem, instrumento central para 

arregimentação da intelectualidade católica a partir de 1935 e que tinha como 

principal artífice o intelectual potiguar Otto de Britto Guerra.  O advogado de 

inclinação integralista será o responsável por compor as trincheiras ideológicas 

de víeis católico nas terras potiguares, empenhando-se para isso, na luta 

contra o inimigo vermelho e na promoção dos ideais doutrinários da Igreja, que 

encontram no discurso jornalístico um espaço privilegiado de enunciação. Sua 

escrita apologética, nesse sentido, nos revela as nuances multifacetadas das 

ações orquestradas pelo episcopado potiguar, sobretudo no contexto da 

década de 1940, em que ocorre o declínio do marianismo e o fortalecimento da 

Ação Católica no Estado e em que ganha vulto as ações voltadas à 

consolidação da Doutrina Social Católica, sob a qual o intelectual potiguar 

erigirá as bases da campanha anticomunista nas lides da imprensa católica 

potiguar.  Desse modo, a complexa e multidimensional relação entre história e 

imprensa é vista aqui como objeto de investigação que traz em seu bojo as 

interfaces entre a produção de discursos e as relações de poder que se 

entrelaçam na fonte impressa e que a fazem um dos principais fios discursivos 

da trama tecida a partir da escrita de Otto Guerra. Destarte, as análises aqui 

tecidas trazem à baila o modo como o discurso jornalístico é preenchido de 
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sentidos que o fazem território em que são travadas batalhas, mas, sobretudo, 

como nos lembra Focault (2006), como alvo também dessas batalhas em letras 

impressas. 

 

1. Batalhas Impressas  

 

“Não se compreende um católico de verdade que não 
auxilie e propague a Bôa Imprensa”1 

 

A constituição da chamada Imprensa Católica no Brasil foi engendrada, 

em grande medida, pela oposição grafada no binômio “boa imprensa” X “má 

imprensa”2 que subsidiou as propostas de criação de uma imprensa 

confessional e se constituiu como principal fio discursivo da malha tecida pela 

Igreja no espaço jornalístico. Essa confecção de fronteiras entre a imprensa 

que serviria aos desígnios de Deus e a chamada imprensa ímpia foi 

perpassada, sobretudo, pelo abismo intransponível que se criou entre a 

Doutrina Social Católica e os ideais comunistas, de modo que a “identidade de 

opostos” figurou na linguagem jornalística como principal instrumento na 

difusão das propostas católicas. Desse modo, o anticomunismo de matriz 

católica encontra na prática discursiva da imprensa um espaço privilegiado de 

enunciação, em cujas páginas seriam travadas as batalhas contra os inimigos 

da fé e que ao mesmo tempo serviriam para enunciar os princípios católicos de 

evangelização. 

 Ao discutir o papel da imprensa católica no Brasil nos primeiros anos do 

século XX, Gonçalves (2008) argumenta que a separação entre Estado/Igreja a 

partir do advento da República permitiu “um esforço sistemático de constituição 

                                                           
 

1 A Ordem, 14 de julho de 1935.  
2 Composta por jornais e revistas, a chamada “Boa Imprensa”, enquanto instrumento da ação católica, 
dedicava-se a defesa e a propagação da fé cristã, defendendo os interesses religiosos e pátrios em 
combate ao que caracterizou como “Má Imprensa”, que seria toda aquela que não fosse de orientação 
católica, sendo colocados num mesmo patamar as revista, os livros e os jornais que tratassem de temas 
religiosos, do espiritismo ou do protestantismo; ou que discutisse assuntos políticos, como comunismo e 
anarquismo, classificados muitas vezes como imorais. 
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de uma imprensa católica inspirada em estratégias organizacionais modernas 

de propaganda e distribuição de produtos, bem como preocupada em 

estabelecer conceitos e políticas que definissem um mundo social edificado 

sob o fundamento católico.”3  Ainda segundo o autor, grande parte do êxito 

alcançado pela hierarquia em seu projeto de recristianizar a sociedade 

brasileira deveu-se, em larga medida, ao impulso dado pela propaganda 

jornalística, de modo que, tal êxito: 

“jamais se aplicaria sem a decisiva contribuição 
doutrinária ou estando ausente uma racionalidade 
administrativa que atraía grande contingente de fiéis, 
sem a veiculação ostensiva de certas matrizes 
devocionais e o emprego de uma linguagem partidária, 
ou sem o apoio explicito e a solidariedade expressa 
por um dos órgãos mais representativos da imprensa 
confessional.”4 

 

Com o incentivo recebido das pastorais e dos bispos, bem como o 

assíduo trabalho de ordens religiosas e receitas obtidas em campanhas que 

incorporavam a participação dos fiéis, começaram a proliferar periódicos 

católicos em paróquias e dioceses por todo Brasil. No entanto, como assinala 

Gonçalves (2008) a imprensa católica nos primeiros anos do século XX ainda 

enfrentava uma série de desafios, sobretudo, a vida efêmera das publicações e 

a concorrência da imprensa secular, além de encarar muitos dos dilemas mais 

ou menos comuns a toda essa rede de comunicação. Carência de recursos, 

entraves nos fluxos de dinheiro, crises frequentes de matéria-prima, 

dificuldades na manutenção de clientela e competição com a imprensa laica 

impediam uniformizar uma estratégia que afirmasse a imprensa católica como 

um mecanismo para consolidar os interesses da Igreja frente aos postulados 

potencialmente anticlericais de alguns setores republicanos.  

Mesmo diante desse quadro de dificuldades verificam-se, no período, iniciativas 

mais sistemáticas e incisivas para fortalecer a Imprensa católica, como a inauguração, 

                                                           
 

3 GONÇALVES, Marcos. op. cit.p.65. 
4 Ibid. p 64. 
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em 29 de janeiro de 1910, do Centro da Boa Imprensa
5
, órgão conduzido pelo Frei 

Pedro Sinzig
6
, que se propunha a nortear a reorganização da imprensa católica no país. 

Sob a aprovação do episcopado brasileiro, o centro trazia em seus estatutos a promoção 

de ações que revelam a confecção de uma imprensa intervencionista e engajada na 

propagação da chamada “Boa Imprensa”:  

 
1. Auxiliar bons jornais e revistas que quiserem aceitar 
seu programa de ação;  

2. Difundir a boa imprensa e a sã literatura;  

3. Favorecer a fundação e manutenção de bons 
jornais e revistas. Formar jornalistas e escritores; 
amparar jornalistas católicos na indigência;  

4. Favorecer aos jornais, revistas, pertencentes à 
coligação, artigos dos melhores escritores, sobre todas 
as questões;  

5. Servir de intermédio com os centros estrangeiros;  

6. Fornecer informações seguras sobre 
acontecimentos importantes e sobre o que se entender 
com a defesa da Igreja e de seus Ministros;  

7. Promover a publicação de bons livros, originais ou 
traduzidos;  

8. Auxiliar a fundação de bibliotecas populares e 
círculos de leituras;  

9. Promover congressos, reuniões, conferências, 
exposições etc.7 

 

Entre os dias 31 de março e 04 de abril do mesmo ano, foi realizado, em 

Petrópolis, o Primeiro Congresso dos Jornalistas Católicos, no qual foi criada a 

Liga da Boa Imprensa. A instituição teria por objetivo auxiliar administrativa e 

                                                           
 

5 Polo articulador das iniciativas jornalística dos católicos em todo país, o centro tinha por finalidade 
editar “bons livros”, originais ou traduzidos, fundar bibliotecas, propagar os órgãos da “Boa Imprensa”, 
acompanhar o movimento católico no exterior, promover congressos, transmitir notícias. 
6 Alemão de nascimento entrou para o seminário de Harreveld com 15 anos, onde vestiu o hábito pela 
primeira vez em 1892. No ano seguinte, aportou em Salvador-BA.  Eclético nas profissões: sacerdote 
franciscano, escritor, professor (Música e teatro), jornalista, músico, foi um dos fundadores da Editor 
Vozes de Petrópolis. 
7 SOARES, Ismar de Oliveira. Do Santo Oficio à libertação: o discurso e a prática do Vaticano e da Igreja 
Católica no Brasil sobre a comunicação social. São Paulo: Paulinas, 1988. p. 186. 
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financeiramente o Centro de Boa Imprensa, implementando em todas as 

dioceses do território nacional o jornalismo impresso de viés católico. As duas 

instituições constituem o polo articulador das iniciativas jornalísticas dos 

católicos em todo país, buscando corporificar a luta contra dita imprensa ímpia. 

Nos anos de 1930, outro importante órgão foi criado no sentido de 

coordenar as ações jornalísticas voltadas à difusão do ideário católico. Em 24 

de maio de 1935, foi fundada a Associação Jornalística Católica (AJC) em São 

Paulo, órgão, dirigido por João Castelar e Alberto C. Azevedo, tinha como 

principal objetivo a união dos esforços em torno da boa imprensa e da defesa 

dos seus interesses e dos direitos dos jornalistas católicos. Mesmo estando 

voltada principalmente pra Arquidiocese paulista, a associação, de caráter 

cooperativista, previa também ações voltadas aos demais estados. Nesse 

sentido, o grande combate travado pela instituição se direcionava ao caráter 

disperso dos órgãos jornalísticos católicos, o que dificultava em grande medida 

o projeto recristianizador da sociedade encabeçado desde os anos 1920 e que 

passou a ser a principal bandeira alçada pela imprensa católica nos anos 1930. 

Foi por esses caminhos que no Rio Grande do Norte, o jornal católico A 

Ordem8 fundado em 14 de julho de 1935, sob a responsabilidade da 

Congregação Mariana dos Moços9 e sob influência de Tristão de Athaíde 

(pseudônimo de Alceu do Amoroso Lima), teceu o anticomunismo e ao mesmo 

tempo funcionou como núcleo de irradiação dos ideais doutrinários e 

                                                           
 

8 Nos primeiros anos de funcionamento, o Jornal era dirigido por um grupo de intelectuais católicos, 
entre eles: Otto de Brito Guerra, Manuel Rodrigues de Melo e o professor Ulisses de Góis. Sua sede, 
onde funcionava a redação e a oficina, ficava situada na Rua Dr. Barata, no Bairro da Ribeira, em Natal. 
9 A Congregação Mariana foi uma instituição fundada pelos jesuítas desde o século XVI, tendo como 
finalidade primordial fortalecer o espírito católico entre os alunos dos colégios por ele dirigidos. Em 
seguida foi ampliada também a participação para os adultos. No Brasil as Congregações Marianas 
atuaram dentro dessa dupla característica; nos estabelecimentos de ensino constituíam uma associação 
marcadamente juvenil com a finalidade de formar jovens militantes católicos; quando organizadas nas 
paróquias a faixa de idade era bem mais ampla (AZZI, 2008: 470). Nesse sentido, a Congregação Mariana 
funcionou como importante instrumento para afirmação católica na sociedade brasileira. Até quase o 
final da primeira década do Século XX, a Igreja Católica, no Rio Grande do Norte, estava ligada à Diocese 
da Paraíba. Em 29 de dezembro de 1909, foi criada a Diocese de Natal, tendo como primeiro bispo, Dom 
Joaquim Antônio de Almeida (1910/1915). Em 1918, já no governo de Dom Antônio dos Santos Cabral 
(1917/1921), foi criada a Congregação Mariana para os Moços. Esta atuava em três eixos: formação de 
técnicos, cooperativismo e imprensa. A associação dos congregados marianos, destinada a formar 
católicos praticantes, assumiu, no período em análise, um caráter marcadamente militante, cujo lugar 
discurso foi conferido pela imprensa católica. 
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apologético da Igreja no Estado. Em sua primeira edição, A Ordem chamava a 

atenção para a necessidade de uma imprensa de caráter doutrinário e para seu 

papel como arma social e política: 

A grande missão que este paiz tem o direito de exigir 
da imprensa nestes dias de confissão de valores, de 
desorientação doutrinária, de violentas manifestações 
de interesses de classes à cuja sombra agem apetites 
violentos dos exploradores de situação, a grande 
missão que cumpre os jornaes brasileiros é acima de 
tudo, – doutrinar.10 

Como assinala Marinalva Barbosa (2007) a imprensa nos anos de 1930 

vai ser perpassada pela “noção nascente de sociedade de massas em que o 

indivíduo tem comportamento social e moral marcado pela desorientação, 

formando um todo amorfo, anônimo e uniforme.”11 Sob essa perspectiva, 

encontramos na mesma edição, dessa vez em artigo de Plínio Salgado, 

intitulado A missão da imprensa, mais uma iniciativa por parte da Congregação 

para grifar a importância da imprensa católica enquanto pilar de doutrinamento, 

capaz de guiar o rebanho católico em meio a confusão de valores e de 

desorientação doutrinária: 

Elevemos a nossa imprensa. Elevemol-a do contato 
com os que agem na plana dos interesses materiais 
ou políticos. Isentemol-a dos perigos da convivência 
com paixões quotidianas. Resguardemol-a do furor 
que se aninha nos corações dos partidos, do ódio 
surdo ou da aflição excessiva, que oculta no intimo 
dos grupos. Salvemos a imprensa, porque ella é a 
coluna de fogo da nação. É ella poderá conduzir o 
Brasil para os mais negro abysmo, como para as mais 
altas finalidades.12 

 Tão perigosa quanto à imprensa inimiga seria também a imprensa 

neutra, na medida em que poderia “suscitar atitudes de indiferença religiosa e 

difundir determinadas interpretações dos fatos divergentes dos parâmetros 

aceitos pela Igreja.”13A neutralidade é também elencada como ameaça pelo A 

Ordem : 

                                                           
 

10 A Ordem, 14 de julho de 1935. 
11 BARBOSA, Marinalva. História cultural da imprensa: Brasil, 1900-2000. Rio de Janeiro: Mauad X, 
2007.p.105.  
12 A missão da imprensa. In: A Ordem, 14 de julho de 1935.  
13 RODEGHERO, Carla Simone. op. cit. p.128. 
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Ao lado da imprensa má há imprensa neutra, a qual, 
esquecendo-se da sua elevada missão de envidar 
esforços pelo bem do povo, so tem um ídel-o lucro 
material e por isso, se mostra religiosa, defendendo os 
princípios catholicos com tal ardor que seduz a eterna 
bôa fé dos catholicos, ora de revolta contra os 
princípios salutares da Igreja, si assim exigirem as 
circunstâncias presentes da ocasião.14 

 As constantes matérias que aludem a oposição entre boa e má 

imprensa revelam o caráter combativo do periódico católico, cuja luta contra a 

imprensa inimiga da fé ganhou substância no combate encampado contra o 

comunismo. Sob os auspícios da “boa imprensa” e em nome da “boa doutrina”, 

o anticomunismo, de vertente católica, encontrou no discurso jornalístico de A 

Ordem seu lugar de circulação. Nesse sentido, o jornal seria a “melhor arma de 

combate contra o adversário. Doutrinando, orientando, esclarecendo, é ele a 

força prodigiosa que atrae as almas para Jesus Christo e contribue para o 

restabelecimento de seu reino.”15 Nas páginas do periódico, foram produzidas e 

reproduzidas narrativas em torno dos ideais comunistas, em um esforço 

sistemático de caracterizá-los como conteúdo “revolucionário” e “subversivo” 

aos desígnios da doutrina cristã. Enunciando o outro, o discurso anticomunista 

foi subsidiado pela retórica de intelectuais católicos que alçados nas 

determinações e discussões presentes nos documentos eclesiásticos utilizaram 

o espaço da imprensa para “diabolizar” o inimigo, apresentando o comunismo 

como um flagelo satânico, e ao mesmo tempo glorificando o pensamento da 

Santa Sé em suas páginas. Nesse sentido, “as contraposições entre o que era 

ou não moralmente aceito, entre amor e ódio, entre luz e trevas, entre natural e 

antinatural iam estabelecendo as distinções fundamentais entre o cristianismo 

e comunismo”16 nas lides da imprensa católica potiguar.  

Destarte, como estratégia defensiva e ofensiva, a igreja lançou mão de 

um projeto de evangelização que explorou o militantismo como principal arma. 

Ao mesmo tempo, em que se organizava e se mobilizava a hierarquia 

eclesiástica, procurou-se também, como diferencial na empreitada, 

                                                           
 

 
15 A Ordem, 03 de dezembro de 1935. 
16 RODEGHERO. Op. Cit , 2003, p.32 



 

 | CRUZADOS DA ORDEM: OTTO GUERRA E A AÇÃO CATÓLICA NO RIO GRANDE DO 
NORTE (1945-1950) 

138 

 

arregimentar novos soldados fora de seu corpo institucional. Nesse momento, 

presencia-se o nascimento de um “ideal militante de catolicismo” e ao mesmo 

tempo de um “católico ideal”, que assumiria a função de cruzado da fé. “Não 

bastava ser católico apenas no nome e nas estatísticas, o momento urgia uma 

ação sólida e contumaz do laicato comprometido:  “a ninguém é lícito recusar a 

espada que a religião oferece aos seus soldados nesta fase crítica que 

atravessa a nacionalidade. Mister e aceitá-la e manejá-la com destreza e vigor; 

é obrigação indeclinável dos verdadeiros católicos.” 

Sob os auspícios dessa igreja combativa, entra em cena uma elite 

intelectual leiga, cuja atuação militante, principalmente através da imprensa, 

deu novo vigor a difusão das propostas doutrinárias da igreja. Como mola 

propulsora dessa efervescência doutrinária, o laicato assumiu grande parcela 

de responsabilidade na difusão dos ideais católicos e na montagem das 

trincheiras ideológicas que sustentariam a bandeira contra a laicização e 

secularização da sociedade e sua mais nefasta consequência: o comunismo. 

No A Ordem essa proposta militante de combate aos chamados “Erros 

modernos”17 encontram no intelectual leigo Otto de Brito Guerra18 um dos 

principais artífices do projeto de recatolização da sociedade potiguar.  O 

advogado de inclinação integralista será o responsável por compor as 

trincheiras ideológicas de víeis católico nas terras potiguares, empenhando-se 

para isso, na luta contra o inimigo vermelho e na promoção dos ideais 

doutrinários da Igreja.  Nessa tarefa, a imprensa funcionará como espaço em 

que o intelectual católico potiguar tece e difunde o discurso anticomunista em 

                                                           
 

17 A Ordem, 12 de agosto de 1949. 
18  Otto Guerra nasceu em 02 de julho de 1912 em Mossoró, filho do estudioso das secas Felipe Guerra e 
de Maria Gurgel de Brito Guerra, teve desde cedo uma educação costurada nos moldes da doutrina 
católica. Em 1918, muda-se com a família para Natal e em 1928 ingressa na Congregação Mariana dos 
Moços, dirigida pelo professor Ulisses de Goes. No mesmo ano trabalha como revisor no matutino 
católico O Diário de Natal. Dois anos depois ingressa na faculdade de Direito do Recife-PE, momento em 
que passa a se engajar nas causas da Ação Universitária Católica e a se apropriar das propostas 
integralistas. Em 1933 recebe o diploma de Bacharel em Ciências Jurídicas expedido pela Faculdade de 
Direito do Recife-PE e é nomeado Chefe de Gabinete do Interventor Mário Câmara. No anos seguinte, o 
intelectual lança sua candidatura como Deputado Estadual pela Ação Integralista Brasileira. Entre 1935 e 
1965 colabora com o jornal A Ordem assumindo, por vezes o cargo de redator chefe e ou Diretor. Em 
1936, Participa, com um grupo de amigos intelectuais liderados por Luís da Câmara Cascudo, da 
fundação da Academia Norte-rio-grandense de Letras, em Natal (RN), como um dos seus instituidores e 
primeiro ocupante da Cadeira n. 3. 



 

 | CRUZADOS DA ORDEM: OTTO GUERRA E A AÇÃO CATÓLICA NO RIO GRANDE DO 
NORTE (1945-1950) 

139 

 

meio ao que chama de crise cristã e busca fortalecer as colunas da fé católica 

através das ações de cunho social – destaca-se aí, a preocupação com o 

homem do campo (Sociologia rural) e com operariado – elementos, que 

segundo o intelectual, seriam mais susceptíveis à ação comunista.   

O intelectual pertence a um grupo que Fernando Pinheiro (2007) 

classificou como aquele que converte o catolicismo no princípio gerador de 

seus trabalhos, em nome do qual intervêm nas disputas estéticas e políticas. 

Intelectuais, que como nos aponta o autor “não tem localização difusa no 

tempo e no espaço”19, e se constituem propriamente como grupo, ou seja, um 

conjunto de indivíduos dotados de um carisma coletivo que permite o 

reconhecimento recíproco, e que atua programaticamente a partir de um 

conjunto de crenças e valores que se firmam como consenso.  

Ao trabalhar a ação do intelectual nas causas católicas no Estado, 

pensou-se a participação do Otto Guerra, sob a perspectiva gramsciana, que 

identifica o intelectual como organizador da cultura, imerso na vida prática, que 

sintetiza, sistematiza as ideias de um grupo social e propõe projetos de ação. 

Gramsci ressalta a importância dos intelectuais como cimentadores da 

ideologia dominante ou como “representantes da hegemonia”; eles dão forma 

homogênea à consciência de classe a que estão organicamente ligados 

constituindo-se um elo entre classes, consolidando a hegemonia de classe 

sobre as demais20. Destarte, segundo Gramsci, os intelectuais são os 

comissários do grupo dominante para o exercício das funções subalternas de 

hegemonia social e do governo político, na medida em que trabalham com o 

objetivo de obter o consentimento espontâneo das massas às diretrizes 

econômicas, sociais e políticos de um dado momento histórico dando-lhe 

coerência, homogeneidade e logicidade.  

Ao cimentar as ideias e projetos da Igreja nas páginas do A Ordem, 

sobretudo no que concerne a propaganda anticomunista, Otto Guerra faz das 

páginas do periódico, um espaço de luta em que é travado o bom combate.  

                                                           
 

19 PINHEIRO FILHO, Fernando Antonio. A invenção da ordem: intelectuais católicos no Brasil. 
Tempo Social., São Paulo, v. 19, n. 1, 2007. PP 33-49. 
20 COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci. Porto Alegre: L&PM, 1981. 
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Como destaca Bethania Mariani (1998), em seu estudo sobre os comunistas no 

imaginário dos jornais entre 1922 e 1989, o discurso jornalístico desempenha 

um papel importante na produção/ circulação de “consensos de sentido”. 

Segundo a autora, no espaço da imprensa o modo de denominar, descrever e 

narrar os eventos é regulado historicamente, “resultado de uma memória 

institucional vinculada ao dizer jornalístico” e que é “produto de uma instituição 

que se representa como portadora da verdade dos fatos, na construção 

imaginária do comunismo como um mal”.21 

Ao mesmo tempo, para além da confecção do discurso anticomunista 

reverberado nas páginas do A Ordem, era preciso que as trincheiras da fé 

fossem revestidas também por ações no plano prático, de forma a atingir todas 

as camadas da população. Sob esses auspícios foi criada em 1935 a Ação 

Católica Brasileira (ACB)22 pelo Cardeal D. Leme. Em seus estatutos a ACB é 

descrita como a participação organizada do laicato católico do Brasil no 

apostolado hierárquico, para a difusão e atuação dos princípios católicos na 

vida individual, familiar e social.  O próprio Otto Guerra afirma que o grande 

diferencial da Ação Católica se dá pela sua ação organizada, direcionada e 

sitematizada: 

“Como trabalho de apostolado cristão, A Ação Católica 
não constituiria novidade, se não tivesse novos 
métodos. Pois o apostolado sempre se fez, desde a 
Igreja primitiva. A novidade, portanto está na maneira 
de agir, de organizar-se, de infiltra-se no mundo 
paganizado de hoje, sejam amigos ou hostis os 
ambientes” (A Ordem, 8 de janeiro de 1949) 

A ACB é mais um dos dispositivos que a Igreja lança mão na tentativa 

de recuperar o prestígio ideológico e político perdido desde a implantação da 

República, tornando-se um importante disseminador do pensamento social da 

Igreja, cuja atuação militante de seu corpo de intelectuais, com destaque 

nacionalmente para Alceu do Amoroso Lima e no Rio Grande do Norte para 

                                                           
 

21 MARIANI, Bethania. O PCB e a Imprensa: Os Comunistas no Imaginário dos Jornais (1922-1989). 1.ed. 
Rio de Janeiro, Revan, São Paulo, Unicamp, 1998. p.66. 
22 A Ação católica surge na esteira do Sindicalismo Católico e da Democracia Cristã Contexto 
caracterizado como a 2ª fase do Catolicismo Social: marcado pelo surgimento da Rerum Novarum de 
Leão XIII em 1891. 
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Otto de Brito Guerra, moldou a falange católica, combatendo, sobretudo, com 

as armas da palavra impressa23. O A Ordem, nesse sentido, “fazia parte de 

um esforço que buscava articular continuamente a presença e aplicação do 

pensamento social católico, orientando sua relação com a sociedade e com o 

governo”24. Como espaço em que seria travado o chamado o combate pela fé, 

o veículo católico “não era apenas um periódico publicado pela Igreja, mas um 

diário que veiculava um pensamento e buscava articular e orientar uma 

atuação político-social-moral de maior envergadura”.25 

Sob a moldura do contexto de abertura democrática em 1945, a Questão 

Social “se desdobra em horizontes mais amplos e a problemática sindicalista 

toma lugar em um quadro mais elástico de posicionamentos e interrogações.” 

26 Não é mais só o trabalhador urbano que se torna o centro das questões 

reivindicatórias. Surgem imperativas exigências de justiça para o camponês. 

Além disso, como aponta Lustosa (1991), “os termos da conjuntura incluem 

outras variáveis, particularmente em torno da Reforma Agrária e da posse da 

terra. A politização do homem do campo se faz com mais vagar”27. A 

realização de semanas rurais (Campanha MG 1950, Natal RN, 1951) prova que 

se inicia, dentro dos esquemas da Ação Católica, tempo novo com a 

sensibilização e conscientização dos dirigentes da Igreja na procura do 

reformismo rural. Para sua implantação caminham lado a lado gente da Igreja e 

gente do governo nos congressos e projetos.” 28 Como destaca Lustosa 

(1991):  

O período de 1945 a 1964 se desenvolve fecundo em 
dinamismo e problemas para a história da ação social 
católica no Brasil. Duas vertentes são muito claras no 

                                                           
 

23 Como líder do Centro D. Vital, coube a Alceu do Amoroso Lima coordenar a organização da ACB, e 
nesse intento, construir uma Associação Jornalística Católica, bem como uma rede de jornais católicos. 
No Rio Grande do Norte, coube a Congregação Mariana dos Moços “levar adiante o esforço de construir 
um periódico com o perfil adequado ao esforço esboçado pela Ação Católica”. 
24 PEIXOTO, Renato Amado . Católicos a postos! A relação entre a Ação Católica e a Ação Integralista no 
Rio Grande do Norte até o Levante Comunista de 1935. In: IV Encontro Estadual de História da ANPUH 
RN, 2010, Natal. Anais do IV Encontro Estadual de História. Natal: ANPUH-RN, 2010. v. I. 
25 Idem. 
26 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil-República: cem anos de compromisso:1889-1989. São 
Paulo: Edições Paulinas, 1991.p.69 
27 Idem. 
28 Idem. 
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processo vivido pela Igreja nesse campo: a primeira é 
a continuidade do tradicional assistencialismo até com 
os bemóis as alterações impostas pelas novas 
situações, e a segunda será a preocupação de 
reforma social que polariza, progressivamente e em 
ritmo de absorvência, as atenções de hierarquia, dos 
grupos responsáveis e militantes, voltados para um 
tipo de participação mais comprometido dos católicos 
nas transformações da sociedade.29 

 Em grande parte dos documentos da década de 1950 e começo de 60, 

a leitura dos problemas rurais, feita pela Igreja, se preocupa com a gravidade 

da situação crítica do homem do campo, implicando o aspecto da injustiça 

social e o risco da penetração comunista, como assevera Lustosa (1991): 

 

Nas águas tumultuadas da arrancada dos movimentos 
populares dos graves problemas rurais, então formado 
um caldo de cultura em que fervem os bacilos da 
revolução desejada e apregoadas pelos comunistas e 
parte da esquerda católica, os textos oficiais da Igreja 
navegam com dificuldade, buscando uma linha de 
discernimento em que se apoia o esforço dos que se 
engajam nas reformas de base, ao mesmo tempo em 
que se colocam de quarentena os que se batem por 
um processo de radicalização e de violência.30 

 

Defensor de uma ação engajada e organizada do laicato, Otto aponta o 

projeto da Ação Católica como a chance de realizar a redenção do trabalhador 

rural, que constituiria uma das grandes responsabilidades cristãs em tempos de 

“desordem social”, a única maneira de tirar da propaganda comunista “seu 

único motivo de simpatia no seio do povo”31 

 

O que nos cumpre ter com urgência é a unidade de 
vistas, capacidade de renuncias e sacrifícios, é tirar ao 
comunismo o único motivo de sua simpatia no seio do 
povo, que é o relativo interesse que ele revela por 
determinados problemas populares” [...] Por que esse 
interesse não é fruto da doutrina comunista, mas uma 
cópia infiel do principio cristão da caridade. E se nós 
cristãos, que temos a obrigação seriíssima e as graças 
necessárias para um trabalho de caridade soubermos 
corresponder ao que de nós espera a Igreja, então 

                                                           
 

29 LUSTOSA, Op. Cit, p. 145 
30 Idem. 
31  Responsabilidades católicas. In: A Ordem, 11 de janeiro de 1949. 
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veremos desaparecer o comunismo do Brasil, como 
força política social expressiva.32 

 

Otto Guerra, portanto, reflete o modelo do apostolado leigo encarado 

como ideal pela Igreja, obediente a hierarquia e ao mesmo tempo engajado nas 

causas da instituição. Ferrari (1968), estudioso da atuação da Igreja norte-rio-

grandense nas décadas de 1940-1960, aponta o intelectual mossoroense, 

como “um dos mais estreitos colaboradores de D. Eugênio”33. Sua escrita 

apologética, nesse sentido, nos revela as nuances multifacetadas das ações 

orquestradas pelo episcopado potiguar, sobretudo no contexto da década de 

1940, em que ocorre o declínio do marianismo e o fortalecimento da Ação 

Católica no Estado34 e em que ganha vulto as ações voltadas à consolidação 

da Doutrina Social Católica. Nesse sentido, é possível perceber que a então 

diocese de Natal assume a dianteira dessa nova fase de construção de uma 

ordem social cristã e Otto Guerra será, em sua posição de leigo, um dos 

principais artífices desse projeto impresso pelo intelectual nas páginas do jornal 

A Ordem. 
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PALAVRAS INICIAIS 

 

A pesquisa acadêmica é concebida como a busca de se construir 

conhecimento sistematizado. Neste artigo, compreenderemos que as investigações 

no campo educacional têm potencialidades que podem entrelaçar a essa 

característica própria da ciência as dimensões de formação contínua dos docentes, 

possibilitando assim que os professores se tornem autônomos na elaboração de 

suas reflexões e críticas acerca dos processos de ensino-aprendizagem. 

Com essa preocupação de investigar de maneira a contribuir com a formação 

dos educadores, realizamos uma pesquisa de mestrado que teve como objeto os 

saberes docentes e a construção do conhecimento histórico escolar com 

professores interioranos do Ensino Médio.² Para fundamentar os trabalhos nos 

apropriamos dos arcabouços teóricos-metodológicos da pesquisa colaborativa. 

Ao assumir a pesquisa colaborativa, tornamo-nos cientes de que em seus 

princípios estava como elemento central uma prática em que o pesquisador e os 

docentes se envolviam no processo de construção do conhecimento, orientados por 

um desejo de modificar ou melhorar a compreensão das realidades nas quais a 

atividade dos professores era concretizada diariamente (IBIAPINA, 2009). 

Os passos dados para formação das fontes usadas nesse artigo foram as 

entrevistas individuais com cada professor-colaborador; e a realização das sessões 

reflexivas em que estes colaboradores com o pesquisador tiveram seis encontros, 

cujo objetivo era refletir sobre os processos de ensino-aprendizagem em História.   

No caso específico desse artigo – excerto da dissertação de Mestrado – 

discutiremos as dimensões das práticas dos professores interioranos de História em 

sala de aula. Para isso, apresentaremos os discursos dos colaboradores em que 

eles expõem os passos dados para o desenvolvimento de suas ações, as maneiras 

que vão trabalhando as fontes ou recursos didáticos e os objetivos que buscam 

atingir com a materialização de tal trabalho no cotidiano das aulas. 
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1. AS VOZES DOS PROFESSORES INTERIORANOS DE HISTÓRIA 

 

Neste artigo, preferimos trabalhar com a concepção de saber como um 

discurso, mas neste, enfatizamos o caráter argumentativo, ou seja, a tentativa dos 

sujeitos de explicar, de dar sentido as suas afirmações.  Essa tentativa tornou-se 

interessante, pelo fato de ela levar em consideração sempre uma dimensão social. 

Os saberes são construídos na interação discursiva entre os indivíduos e o mundo 

que o rodeia. Nesse sentido, como nos coloca Freire (1996; 2005), os saberes 

necessários à prática educativa são elaborados socialmente, levando em 

consideração as diversas experiências dos sujeitos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem.  

A partir de agora, apresentaremos por meio das falas dos professores-

colaboradores como eles compreendem as dinâmicas que fazem parte de sua 

prática nas aulas de História para o Ensino Médio.  

 

1.1. O SABER-FAZER DE ELZA 

 

Nas falas da partícipe Elza percebemos que ela tem a preocupação de que 

sua prática docente seja marcada pelo dinamismo, pelo movimento e pela interação 

entre professor e alunos. Na sua concepção, a preocupação do docente com esses 

pontos justifica-se pelas características atuais dos alunos que são bastante ativos e 

só se interessarão pelos conteúdos propostos na disciplina se as aulas aproveitarem 

sua capacidade de participação. 

 
 

Se fala muito nessa questão da didática é a questão do 
dinamismo é você ter essa dinamicidade, porque se você 
não tiver essa dinâmica aí as coisas ficam realmente 
complicadas para você, a aula fica monótona, a questão do 
aprendizado do aluno também porque ele é extremamente 
ativo. (Colaboradora Elza, 3ª Sessão Reflexiva, em 
08/08/2012) 

 

 
Ao representar deste modo o fazer em sala de aula, Elza compreende que o 

movimento das atividades acontece quando o docente busca refletir e mudar suas 

metodologias, adequando-as às características dos sujeitos da turma para que, 
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dessa maneira, se consolide o processo de ensino-aprendizagem.  “Então, sempre 

tento estar modificando as minhas aulas, as minhas metodologias.” (Entrevista com 

Elza em 05/05/2012). 

Ao conceber a prática educativa, tendo como princípio as ideias expostas 

acima, a partícipe Elza abre espaço para o exercício da autonomia dos discentes. 

Há o distanciamento da visão autoritária do docente, baseado no princípio de que 

para se ensinar só é necessário o esforço do professor para organizar, conduzir e 

consolidar, de acordo com sua única vontade, as ações em sala de aula. E se 

percebe a abertura para um fazer que se abra a receber contribuições das 

inquietações advindas das múltiplas realidades dos alunos expressadas mediante 

curiosidades, insatisfações e opiniões em sala de aula (FREIRE, 1996).  

Sendo assim, para a colaboradora, a ação docente em História ao propiciar a 

participação ativa dos discentes, reveste-se de uma dimensão política, pois se torna 

o espaço primeiro para que os alunos aprendam a colocar sistematicamente e de 

modo planejado o seu ponto de vista, construindo conhecimentos críticos acerca da 

realidade. Como veremos na fala de Elza a seguir: 

O senso crítico é trabalhado em História, quando a gente 
colabora pra o aluno ter uma participação em sala de aula, 
porque nós sabemos que tem alunos que ele fica muito na 
dele e que não tem muito espaço de falar. Então, esse é um 
problema que a gente tem que trabalhar com o aluno. Ele 
tendo esse espaço de colocar suas ideais, de poder saber o 
que é certo, o que é errado. Nesse caminho a gente busca 
pra o aluno desenvolver seus próprios conhecimentos. 
(Entrevista da Colaboradora Elza em 05/05/2012) 

 
Esse caráter participativo e dinâmico em sala de aula exige um 

comprometimento das partes envolvidas no processo: professor e alunos. O primeiro 

não pode entender o fazer como uma situação espontânea, mas deve ter uma visão 

ampla de seu trabalho esforçando-se por traçar os passos que podem ser 

percorridos para os alunos chegarem às finalidades pretendidas nas atividades 

desencadeadas.  

Para isso, os docentes devem refletir sobre as características próprias de 

cada turma, uma vez que as maneiras de desenvolver os trabalhos da disciplina em 

uma determinada sala pode não suscitar os interesses dos alunos em outra. Esse 

ato nos conduz a afirmações de que as generalizações das ações docentes no 
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ambiente escolar sem reflexão dos seus limites, possibilidades e sem o ato de 

interagir com as particularidades e desejos dos alunos podem comprometer a 

participação dos discentes na apropriação dos conhecimentos (TARDIF, 2011).  

Os educandos têm de se sentir motivados a buscar o comprometimento e a 

ousadia na consolidação e na superação das etapas propostas pelo professor. Essa 

situação, quando é desenvolvida refletidamente aproxima-se do que Freire (1996) 

denomina de comprometimento metódico com o processo educativo. Este empenho 

faz com que os sujeitos envolvidos na prática vejam a sala de aula como espaço de 

construção e reconstrução de saberes.  

Para a colaboradora Elza, a prática docente é marcada por momentos 

planejados e outros que surgem das possibilidades imediatas que cada situação de 

ensino-aprendizagem oferece. Em um desses insights foi proposta a atividade da 

paródia em sala de aula, 

 
 

Depois que a gente fez as discussões e falamos alguns 
conceitos e depois de perguntar o que eles achavam que 
era a [a Revolução Industrial]. Então, foi uma ideia rápida 
não foi aquela coisa tão planejada, é tanto que faltou essas 
partes aí e puxei o momento de barulho, próprio deles 
mesmo, para a realização do trabalho. Então, não foi assim 
aquele plano que eu já tivesse, mas tinha apenas a ideia.  

Por exemplo, nessa questão da produção do jornal, nós 
poderíamos ter trabalho mais a questão do jornal em si, 
trazer informações (...) ter incentivado essa reflexão, 
pesquisado mais e daí eles poderiam ter produzido o deles. 
Daí até a música em si eles teriam uma visão mais ampla 
com relação ao conteúdo. Acho que foi uma coisa que 
realmente faltou. (Colaboradora Elza, 5ª Sessão Reflexiva, 

em 24102012) 

 
No fragmento acima, vemos que na primeira parte da descrição existe uma 

clara influência dos princípios construtivistas. Elza leva em consideração os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema da aula e, a partir disso, tenta 

mediar situações para construção de conceitos sistematizados sobre a “Revolução 

Industrial”. Na segunda parte da aula, as características da turma levaram a 

colaboradora a propor uma dinâmica de ensino diferente, que exigia dos alunos a 

criatividade, a pesquisa e a movimentação para construção de um jornal informativo 
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e de uma música que informassem sobre as particularidades da “Revolução 

Industrial”.  

Esse momento que surgiu no calor do trabalho não pode ser considerado 

como prática espontânea, pois tinha bem claro finalidades de ensino. Entre elas 

estava a apropriação de modo mais dinâmico e participativo pelos alunos dos 

conhecimentos históricos e o desenvolvimento da autonomia do educando. No 

entanto, a própria professora afirma que o não amadurecimento e o não 

planejamento da ideia fizeram com que partes essenciais para a mediação didática e 

melhor consolidação do processo de ensino-aprendizagem não fossem levadas em 

conta na atividade. Isso nos leva a afirma que essa educadora, no decorrer de sua 

atividade não se apega a um modelo específico de ação, mas vai realizando 

exercícios de combinação, construção e reconstrução de modelos para utilização em 

sala de aula (TARDIF, 2011). 

Para oportunizar essa dinamicidade e participação dos sujeitos no processo 

de ensino, a colaboradora Elza explica que um dos procedimentos mobilizados em 

sala de aula é o seminário. Em sua opinião, essa estratégia tem pelo menos duas 

maneiras de serem encaradas pelos discentes. Uma como forma de pesquisar 

novos saberes para fazer uma atividade compensadora e, outra, como uma atitude 

de acomodação em que os alunos se limitarão a ler as informações do livro didático,  

(...) Porque na forma da gente utilizar o seminário, por 
exemplo, você vai dar o tema para eles [os alunos], nós 
sabemos que tem grupos que eles buscam informação 
daquele tema para apresentar um bom trabalho e tem outros 
que pegaram o livro lá leu e pronto e acabou. (Colaboradora 
Elza, 3ª Sessão Reflexiva, em 08/08/2012) 

 

No entanto, podemos subentender que de acordo com essa partícipe, para 

modificar essa visão estabelecida entre os alunos de que o seminário é um trabalho 

que se constrói de qualquer maneira, torna-se necessário, por parte do professor, a 

conscientização de que seu trabalho deve ser de orientador. 

 Nessa estratégia de ensino, o docente tem que estar observando o 

andamento do início até o fim do processo. Podemos, então, escrever que para essa 

professora, o seminário torna-se um ato comunicativo em que se estabelece a 

interação entre professor-aluno e alunos-alunos.  
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No trecho a seguir observamos as explicações de Elza acerca de como 

realiza o trabalho com o seminário,  

A gente mostrar para o aluno a importância do seminário, 
como se elabora um seminário e como se apresenta, porque 
nós sabemos que existem pessoas, existem professores 
que trabalham o seminário, nós sabemos disso, e como é 
que funciona o aluno pesquisa divide em tiras, que eu digo 
até que é jogral, porque um lê um parágrafo e outro lê outro. 
Então eu digo muito a eles eu quero um seminário e não um 
jogral e daí tá feito o seminário, né?! (...) A questão de 
explicar o que foi que entendeu daquele conteúdo. (...) Dado 
o seminário, eu sempre faço uma avaliação no final. Eles 
explicam da forma deles. Se um grupo não atingir os 
objetivos e se está faltando alguma coisa importante. Então, 
eu vou coloco e completo o que ele deixou de falar e abro 
espaço também pra os colegas participarem também do 
trabalho, né?! (Entrevista da colaboradora Elza em 
05/05/2012) 

A preocupação desta colaboradora em orientar e observar o processo de 

construção dos seminários aproxima-se das características do modelo de ensino 

socializador. Tal forma de ensino tem como um de seus atributos centrais a 

avaliação do processo de elaboração das atividades (GONÇALVES; BERNARDES, 

2010). Ao pensar assim, Elza distancia-se de uma avaliação centrada apenas nos 

resultados da apresentação. 

Outra estratégia desenvolvida na prática de Elza é o estudo dirigido. Ao 

propor esse procedimento, seu intuito está bem fixado. Um deles é aproximar o 

aluno do mundo da leitura e fazê-lo compreender e interpretar o discurso escrito; o 

outro é familiarizar o aluno com aspectos do conteúdo que será construído em sala 

de aula, como podemos ler,  

 

(...) a questão do estudo dirigido e a gente coloca texto, 
porque nós sabemos que os nossos alunos tem uma certa, 
não dificuldade, um comodismo, um comodismo em questão 
de leitura, né?! E quando a gente passa pra o aluno fazer 
esse estudo dirigido em ler o texto para responder as 
questões, é uma forma de incentivar a leitura, para que ele 
possa compreender o texto e o conteúdo antes da gente 
explicar, né?! Então, eu gosto muito de trabalhar assim: (...) 
porque ele já vai ter tido aquela intimidade, aquela amizade 
com o assunto que vai se trabalhado.  

Primeiro, eu faço, (...) ele ter uma certa, intimidade com o 
assunto, como: todos tem o livro. Vamos estudar Brasil 
Colônia, faço com que eles leiam, mas se eu pedir pra eles 
leem diretamente, eles não vão ler, eles vão fingir. Então, o 
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que eu faço, coloco algumas questões básicas relacionadas 
àqueles conteúdos, de preferência que tenha mais 
dificuldade para não achar logo de imediato de uma forma 
que ele leia o capítulo, se for necessário, e daí eles vão 
lendo, e vão tentar responder, dentro dessas questões, a 
gente vai olhando vendo como estão as questões deles, de 
preferência que ele tente colocar o que ele compreendeu 
daquilo. E daí, o que é que eu faço? Depois que eles 
terminam de responder todinho, a gente, dependendo do 
tempo, a gente tenta debater, dali eu entro na questão da 
explicação do assunto. (Entrevista da colaboradora Elza em 
05/05/2012) 

A partir desta fala da colaboradora Elza podemos inferir que o uso do estudo 

dirigido não está ligado a uma compreensão tradicional de suas finalidades cujo 

fundamento era apenas a memorização de informações diretas e dissociadas do 

cenário mais abrangente de aprendizagem. De acordo com Veiga (2011a, p. 76) 

esta concepção tradicional acerca do uso do estudo dirigido “(...) levam o professor a 

empregar o Estudo Dirigido sob uma ótica bastante reduzida ao apresentarem 

‘exercícios mecânicos’ em que o aluno é dispensado da capacidade de refletir 

criticamente.”     

Essa estratégia se mostra para docente como uma maneira de alcançar 

competências e habilidades que são necessárias no ensino de História, como a 

leitura e busca de significados para o que está sendo lido, mas que ao mesmo 

tempo não se reduzem a essa área do conhecimento escolar. 

Com relação à mobilização dos recursos didáticos em sala de aula, 

enfatizamos a reflexão sobre aqueles que não são elaborados de modo intencional 

para o trabalho sistemático em sala de aula. Priorizamos a compreensão da ação 

dos docentes de História com as fontes ou documentos informativos. Estes foram 

elaborados com intenções distintas da utilização prática em sala de aula. 

 Porém, cada vez mais, os professores apropriam-se dele como elementos 

necessários para o desenvolvimento de uma prática significativa na disciplina de 

História. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Pedagógica da França 

(INRP), citado por Schmidt (2010, p. 62) o documento na prática pedagógica define-

se como, “(...) todo conjunto de signos, visual, textual, produzido numa perspectiva 

diferente da comunicação de um saber disciplinar, mas utilizado com fins didáticos 

(...)”. 
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Nesse sentido, Elza descreve que sua atividade com a música partiu de sua 

própria sensibilidade em enxergar a apreciação dos alunos pelos gêneros musicais. 

Como podemos ler adiante: “(...) música, puxando do aluno, como eles gostam muito 

de música, puxa a música para trabalhar dentro da disciplina, né?! (...) Porque daí 

passava o aluno a ter mais interesse naquilo que ele estava estudando.” (Entrevista 

da Colaboradora Elza em 05/05/2012). 

A partir disso, compreendemos que no momento em que o docente se abre a 

ressignificar os elementos da realidade dos discentes para serem mobilizados em 

sala de aula, os alunos começam a demonstrar um interesse maior pelos conteúdos 

estudados na disciplina de História.  

Ao agir dessa maneira Elza aproxima-se da exigência de respeito aos 

saberes dos educandos, uma vez que sua atitude possibilitou que as experiências 

sociais, por meio dos gostos dos alunos, tivessem um lugar na construção da aula e, 

consequentemente, se estabelecesse uma intimidade com os saberes e fazeres 

curriculares na disciplina de História. 

 No trabalho com as canções, de acordo com as ideias de Elza, os alunos 

devem saber as finalidades do que estão fazendo, para que assim, possam 

participar ativamente na construção da aula. Por isso, cabe ao docente a 

preocupação em conscientizar o aluno das possibilidades que a atividade com a 

música possui para desenvolver o tema proposto para aula. “Outro ponto também é 

a questão de a gente trabalhar a música, por exemplo, é daquela música a gente 

mostrar que a partir dali se pode também trabalhar o assunto que a gente está 

trabalhando em sala de aula.” (Colaboradora Elza, 3ª Sessão Reflexiva, em 

08/08/2012). 

Esse aspecto destacado por Elza mostra-se fundamental no desenvolvimento 

de trabalhos com canções na disciplina de História, uma vez que serve para orientar 

os alunos que as atividades mobilizadas em sala de aula, não têm apenas o objetivo 

de ouvir a música e sim de compreendê-la com o intuito de superar os significados 

aparentes e levar a construção de outros significados (BITTENCOURT, 2004). 

Outros recursos didáticos mobilizados para a ação em sala de aula, pela 

colaboradora Elza, são os textos escritos. Em sua concepção esses documentos 

são obras complementares. O uso deles está ligado ao trabalho com o livro didático. 

Depois da leitura deste manual, os alunos são motivados a fazer a leitura orientada 
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dos textos de revistas e jornais para perceber e identificar nas notícias e 

informações do cotidiano a presença de elementos do tema a ser trabalhado. Após a 

leitura e interpretação a professora orienta os alunos a construírem, a partir das 

informações dos documentos, seus próprios conceitos sobre o conteúdo estudado. 

Como podemos ver a seguir: 

Quando a gente trabalha com um texto complementar, com 
um texto informativo, um jornal, por exemplo, que o assunto 
nele tem a ver com o que a gente vai iniciar no livro didático. 
Porque a gente tem de incentivar ele [o aluno] a usar [o livro 
didático], já que está sendo dado em sala de aula, 
emprestado, a gente tem de certa forma incentivar a usá-lo 
até mesmo para incentivar a questão da leitura 
(Colaboradora Elza, 3ª Sessão Reflexiva, em 08/08/2012) 

A questão dos textos complementares para ele [o aluno] 
poder também relacionar o que ele leu no livro, com aquele 
texto que a gente traz, de repente de uma revista, de 
repente de um jornal. Como, por exemplo, esse ano agora, 
eu fiz o quê? A introdução do conceito de História, né?! (...) 
Então, eles foram associando e formando os conceitos deles 
com relação à História. (Entrevista da colaboradora Elza em 
05/05/2012) 

 

Ao realizar a prática em sala de aula com diversos textos, tratados como 

recursos didáticos e como fontes escritas, enfatizando esse caráter de ligação aos 

conhecimentos do livro didático, a professora Elza busca que no desenvolvimento do 

raciocínio associativo, os alunos construam os seus próprios conceitos 

sistematizados sobre os conteúdos estudados.  

Há nesse trabalho duas fontes de informações diferentes: o manual didático e 

os textos escritos. O primeiro tem o objetivo de familiarizar o aluno com os 

conhecimentos sistemáticos sobre o tema da aula; o segundo serve para que o 

discente materialize o pensamento sobre os saberes elaborados anteriormente, 

tendo como base as situações distintas e diferenciadas que ocorrem no dia-a-dia, 

relatadas pelos documentos.  

Ao trabalhar, dessa maneira, a colaboradora subtende que para realizar 

interpretações sobre os textos torna-se necessário uma fundamentação 

sistematizada dos conhecimentos do livro didático. Claro que ao observamos o 

relato da docente não podemos afirmar que, para ela, a fonte escrita é apenas um 

suporte para ilustração e exemplificação nas aulas, como era pensado pelas 

abordagens tradicionais de ensino.  



 

 | O SABER-FAZER DE PROFESSORES INTERIORANOS DE HISTÓRIA 154 

 

O documento torna-se um elemento fundamental para levar o aluno a pensar 

historicamente, por meio da associação do conteúdo com os acontecimentos diários. 

Todavia, ao subordinar tais interpretações dos discentes apenas ao conhecimento 

anterior do livro didático corre-se o risco de não se explorar as possibilidades, os 

sentidos múltiplos, que as fontes escritas oferecem. Como nos mostra Andrade 

(2007),  

Em contato com os documentos, professores e alunos 
constroem, no ato de ensinar e aprender, as relações e 
representações entre o passado e o presente, numa 
experiência possível de leitura do mundo. O ensino de 
História a partir do trabalho com as fontes documentais 
possibilita, ainda, a professores e alunos identificar, 
recuperarem, registrarem e (re)significarem no cotidiano 
vivido as marcas do passado. 

 

2.2. O SABER-FAZER DE SÉRGIO 

 

Ao desenvolver sua prática no ensino de História, o colaborador Sérgio 

destaca a importância da ação expositiva nas suas aulas. Ao realizar o trabalho de 

argumentação, esse professor enfatiza a preocupação em explicar de modo 

detalhado para seus alunos os conteúdos da disciplina. “O meu principal modo, a 

característica que eu digo assim, é a argumentação, eu tento pegar o conteúdo e 

debulhar ele na argumentação, depois da argumentação eu tento dar umas 

ilustradas.” (Entrevista do colaborador Sérgio em 27/04/2012). Caso nos 

limitássemos ao fragmento acima, poderíamos inferir, de modo isolado, que o 

docente Sérgio, é um professor tradicional.  

No entanto, ao nos debruçarmos a uma análise mais complexa, 

observaremos que sua ação vai perpassando distintas abordagens de ensino-

aprendizagem, de acordo com as necessidades surgidas na prática, levando em 

consideração as características de cada nível de ensino, das turmas e das 

finalidades que ele procura desenvolver nos alunos. 

 Outro ponto relevante também a destacar é que para se estereotipar uma 

prática como tradicional, necessitamos mais do que a associação a uma aula 

expositiva. Devemos levar em consideração a relação entre o conteúdo e o método 

e a compreensão que o docente tem das potencialidades do aluno no 
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desenvolvimento do processo educacional. Vejamos, então, como nos é 

apresentado o método tradicional:  

Fundamenta-se na ideia de que ensinar é transmitir 
conhecimento e aprender é repetir tais conhecimentos da 
maneira como foi transmitido, sustentando a visão de que o 
aluno não possui nenhum saber sobre o que está sendo 
apresentado como objeto de ensino (BITTENCOURT, 2004, 
p. 230). 

Na concepção do partícipe Sérgio o diálogo entre professor e aluno assume o 

ponto alto da prática pedagógica em História, visto que essa ação possibilita o 

movimento no processo de ensino-aprendizagem. “Eu acho que o ápice mesmo do 

ensino de História está na discussão, tanto na História, quanto na Filosofia, quando 

propicia uma boa discussão mesmo do tema, eu acho que o ensino flui” 

(Colaborador Sérgio, 6ª Sessão Reflexiva em 07/11/2012). 

De acordo com este colaborador, o diálogo entre os sujeitos deve girar em 

torno do tema proposto. Apropriando-nos da visão de Freire (2005) de diálogo, 

podemos afirmar que essa percepção de movimento advindo do ato de discutir 

provém da necessidade que os seres humanos possuem de não ficarem estáticos 

perante as oportunidades construídas de buscar o conhecimento. E, portanto, a 

concretização dessa procura não se dá de modo isolado, mas se concretiza na 

comunicação entre os homens em torno do objeto que se pode conhecer. 

O procedimento considerado frequente pelo colaborador Sérgio em suas 

aulas de História é o questionário. Para justificar a mobilização dessa estratégia, o 

partícipe afirma que constrói essa lista de exercícios no intuito de se desvincular de 

algumas atividades propostas pelo livro didático. Para ele, esse manual traz 

questões que exigem do aluno uma habilidade de interpretação e de domínio de 

conteúdo bastante profundas, levando em consideração a realidade dos alunos das 

turmas em que ele leciona. Sobre isso nos relatou Sérgio, 

Eu ministro duas, três aulas com o assunto e depois eu vou 
lá e passo o livro ou lista de questionário. Eu sempre gosto 
muito das questões de observação do contexto, né?! Às 
vezes, eu acho algumas questões que tem no livro muito 
carregadas e até desnecessárias. É o que eu penso. 
Pesada demais para interpretação e exigência de conteúdo 
por causa da turma, essa turma, a idade é um pouco acima. 
Também eu não vou exigir o que eles não podem 
corresponder. (Colaborador Sérgio, 5ª Sessão Reflexiva 
Sérgio, em 24/10/2012) 
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Como podemos observar neste fragmento, a elaboração do questionário 

assume um significado diferenciado para o partícipe Sérgio. Esse procedimento não 

é visto, como no modelo tradicional de ensino de História, como um meio para 

codificar e decorar informações para serem escritas em provas escritas.  

A preocupação aqui não é escrever as respostas para memorizá-las 

mecanicamente, desvinculadas dos aspectos contextuais, prática frequente no 

ensino da História no Brasil a partir da segunda metade do Século XIX e que 

perpassa o imaginário sobre a disciplina de História até o presente (BITTENCOURT, 

2004).  

No caso do professor Sérgio, o uso do questionário vincula-se à preocupação 

em não reproduzir de modo acrítico e desvinculado do contexto as atividades do 

livro didático para seus educandos.  A elaboração da lista de exercícios estaria, 

assim, possibilitando um trabalho de síntese pelos alunos.   Após o estudo de 

determinado assunto, durante duas ou três aulas, o docente visa verificar, por meio 

dessas estratégias, as ideias que os seus discentes se apropriaram.  

Assim, estes educadores não são apenas aplicadores de conhecimentos, 

métodos e técnicas produzidas por outras instâncias e nem estão determinados 

socialmente à reprodução de verdades referendadas por terceiros para elaboração 

de suas atividades. Nesse sentido, o docente torna-se um ator e pode dialogar com 

aspectos teóricos de sua prática e de sua experiência de vida, atribuindo outros 

significados para sua ação cotidiana em sala de aula. O professor, então,  

(...) é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito 
que assume sua prática a partir dos significados que ele 
mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um 
saber-fazer provenientes de sua própria atividade a partir 
dos quais ele a estrutura e orienta (...). (TARDIF, 2011a, p. 
230) 

No tocante ao trabalho com o cinema em sala de aula, o partícipe Sérgio 

destaca o uso de filme de ficção histórica. No seu relato, entretanto, não deixa 

evidentes os passos para concretizar esta ação. No entanto, explica o que busca 

desenvolver nos alunos, no momento em que trabalha esse recurso: 

Eu passei um filme pra ter essa discussão também a 
“Operação Walkíria” e é muito interessante, porque 
apresenta outro ponto de vista. Muita gente pensa que todo 
exército Alemão Nazista era a favor de Hitler, mas a gente 
vê claramente que aquele filme demonstra, baseado em 
fatos reais que nem todo o exército era a favor das ideias, 
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comungava das ideias. Outro filme que bem no finalzinho 
passa isso aí, é “O pianista” que no final do filme o cara 
ajuda o judeu. Ai! tem uma frase que diz. “Deus tenha 
piedade do que nós estamos fazendo” (Colaborador Sérgio, 
2ª Sessão Reflexiva, em 11/07/2012) 

Ao ver essa narrativa, compreendemos que as atividades desencadeadas 

pelo professor Sérgio visam possibilitar que os alunos tenham contato com 

abordagens e interpretações diferenciadas acerca do conhecimento histórico, 

desconstruindo certos fatos como verdades absolutas no ensino da História Escolar. 

Segundo estudiosos do ensino de História, uma das vantagens de se utilizar os 

filmes em sala de aula reside no fato dos docentes terem alternativas de levar os 

alunos a perceberem as múltiplas vozes que ressoam na construção de uma mesma 

realidade histórica. Como nos mostram Abud; Silva; e Alves: 

É exatamente daí que vem a riqueza do uso dos filmes em 
sala de aula. Se as concepções sobre o passado são 
produtos do presente, as películas revelam em seu interior 
interpretações que, contrapostas ao conhecimento histórico 
criado por meio de pesquisas, revelam diferentes visões 
sobre os mesmos fatos. (ABUD; SILVA; ALVES, 2010, p. 
167) 

Outro ponto a ser mostrado no discurso anterior do colaborador Sérgio é que, 

na sua ação mobilizando a fonte fílmica, sua ênfase dirige-se à análise dos 

elementos internos desse recurso didático, ou seja, no estudo dos conteúdos, 

acontecimentos e tempos em que ocorre a História narrada. Ao fazer isso, o 

docente, no seu trabalho em sala de aula, aproxima-se de um dos aspectos do 

método histórico para interpretação das fontes: a crítica interna do documento.  

No momento em que o partícipe Sérgio mobiliza as imagens como recurso 

didático uma de suas preocupações volta-se em fazer os alunos observarem e 

descreverem os aspectos visuais presentes no documento. A intenção desse 

procedimento é levar o discente a desconstruir por meio da leitura iconográfica 

verdades já tidas como consolidados pelo conhecimento histórico escolar. No 

instante, em que há a possibilidade dessas desconstruções por parte dos alunos, 

existe, por meio da mediação do professor, a possibilidade de construir outras 

representações acerca dos temas e conteúdos estudados na disciplina de História. 

Como nos fala o colaborador, 

Nas imagens quero que eles observem alguma coisa sobre 
o espaço, por exemplo, tem uma imagem muito interessante 
de se trabalhar no Renascimento, a imagem do apóstolo 
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João. Eu não lembro exatamente quem fez agora, que ele 
está pregando sentado no lugar que tem uma Igreja cristã e 
tem determinadas imagens de características muçulmanas. 
Há muito tempo, isso é só um exemplo, há muito tempo no 
Renascimento cultural lá na Itália, que era especificamente 
na Itália, dizia-se que não existia influencia do oriente no 
ocidente, nessa época. Então essa imagem demonstrava 
que existia sim, porque era uma Igreja Católica, cristã que 
tem traços dos muçulmanos, ou seja, tinha a influência de 
uma arquitetura no ocidente do oriente. Então existia sim 
uma espécie de contato. (...) Isso pra que o aluno veja e 
seja acima de tudo uma aula diferente daquela 
argumentação que eu tanto faço diariamente. (Entrevista do 
colaborador Sérgio em 27/04/2012) 

Ao realizar esse trabalho com as fontes visuais, o colaborador abre 

alternativas para que os discentes, por meio da exploração documental, construam 

sentidos e saberes na História Escolar. Ao fazer isso, podemos afirmar que ocorre 

um distanciamento de uma atividade meramente ilustrativa com a imagem a qual só 

contribuiria para reforçar os argumentos prontos fornecimentos de modo exclusivo 

pelo professor.  

Assim, a prática de Sérgio assume características mais próximas das 

situações-problemas usadas frequentemente para introduzir os temas de estudo na 

disciplina de História. Como nos propõe Bittencourt, uma das maneiras de mobilizar 

as fontes imagéticas em sala de aula pode ser “(...) para introduzir o tema de estudo, 

assumindo neste caso a condição de situação-problema, para que o aluno 

identifique o objeto estudo ou o tema histórico a ser pesquisado”. (BITTENCOURT, 

2004, p. 330) 

 

2.3. O SABER-FAZER DE EMÍLIA  

 

As aulas de História da colaboradora Emília são marcadas, de modo 

prioritário, pela exposição dialogada e pela orientação do livro didático na 

organização dos temas desenvolvidos com seus alunos. Assim, ela nos relata 

aspectos de sua prática: 

 

Eu uso mais o livro didático, sabe?! Eu não uso 
paradidático. (...) Quando eu estou achando que está assim 
muita aula expositiva, aí, eu venho para cá [para escola], 
venho pra internet, passo a tarde aqui, aí deixo de planejar 
para outra coisa, porque demora essa pesquisa na internet, 
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atrás de um vídeo, traz de um texto que encaixe melhor. 
(Entrevista da colaboradora Emília em 25/052012) 

Podemos observar que um dos motivos que levam a modificação na ação 

diária da colaboradora, é a percepção da rotina provocada pela mobilização 

constante de uma determinada metodologia, nesse caso, a aula expositiva. 

Semelhante, ao que nos propõe Tardif (2011), a professora Emília entende que os 

dilemas, angústias, questionamentos próprios ao ensino se situam e são suscitadas 

no interior das interações cotidianas da sala de aula. 

 Assim, podemos inferir que para ela a compreensão de mudança em sua 

prática está ligada à modificação dos procedimentos. Ou seja, ao fazer a 

transformação nas maneiras de organizar os passos da aula, pode-se criar um novo 

sentido na dinâmica de ensino-aprendizagem da disciplina. Há, portanto, uma 

tentativa de tornar as aulas de História mais interessantes e interativas. Para a 

colaboradora Emília as transformações estão ligadas aos aspectos metodológicos. 

Todavia, os temas do conhecimento histórico praticado nas escolas não são 

questionados. Não observamos uma relação entre a mudança dos temas abordados 

pelo conhecimento histórico escolar e a possibilidade de dinamização da aula para o 

Ensino Básico.  

Esse fato se afina com a visão construída não só por ela, mas pelos demais 

colaboradores nesta investigação. Todos naturalizam o livro didático como 

orientador ou norteador das temáticas a serem desenvolvidas em sala de aula. “Eu 

acho que vou começar pelos livros didáticos, porque eles têm os textos, então isso 

dá um suporte.” (Entrevista da colaboradora Emília em 25/05/2012). Mesmo que os 

conteúdos discutidos e elaborados, durante as aulas se distanciem das abordagens 

ou da organização proposta pelos manuais didáticos, estes continuam 

condicionando os temas presentes na disciplina de História do Ensino Básico. 

A compreensão de que o conhecimento escolar de História pode ser 

construído nas interações entre alunos-alunos e alunos-professores gera em Emília 

uma preocupação constante com a participação dos educandos no desenvolvimento 

das atividades da disciplina. Tal reflexão provoca na partícipe o reconhecimento de 

que, em algumas situações de ensino-aprendizagem, ela própria acaba se 

antecipando na transmissão dos saberes, impedindo que os educandos elaborem 

suas próprias concepções com relação aos conteúdos propostos.     
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Eu falo, mas tem coisa que eu preciso deixar o aluno 
construir. Se eu não me policiar muito, eu daqui a pouco 
estou dizendo já aquilo que eu quero que ele descubra e eu 
não posso fazer isso, eu tenho de dar caminhos. Eu não 
posso dizer o caminho é esse aqui. Eu tenho de 
proporcionar um movimento pra que ele se perceba assim e 
eu me adianto muito. Isso é deficiência pra mim. Eu me 
avalio negativamente. (Entrevista da colaboradora Emília em 
25/05/2012) 

 
Para Schmidt (2010), esse caráter ambíguo do fazer está presente na 

identidade dos professores de História do Brasil. Emília, mesmo reconhecendo que 

o ensino se fundamenta em uma construção artesanal de saberes que envolvem 

docentes e discentes, ainda se flagra em momentos de transmissão mecânica de 

conhecimentos para os alunos.  

Talvez possamos explicar esta oscilação em decorrência da forte influência 

que o modelo tradicional de ensino de História tem no Brasil. Embora tal tendência 

venha sendo lenta e contraditoriamente revertida, desde fins da década de 1980, 

este foi o contexto de aprendizagem da colaboradora quando ainda era aluna no 

ensino de 1º e 2º graus (LDB nº 5.692/71, de 11 de agosto de 1971). 

As duas fontes mobilizadas nessa aula foram a canção “Rosa de Hiroshima” e 

um documentário, intitulado: “A Bomba Atômica”.³ Durante o trabalho com estes 

recursos, compreendemos que os primeiros momentos tiveram o intuito de 

familiarizar os educandos com o ritmo da canção e com seus versos. Assim, os 

discentes se sentiriam motivados a expor suas ideias a partir dos questionamentos 

da professora. O vídeo serve para fundamentar a análise, a interpretação e a 

reconstrução, que os alunos fazem da letra da canção.  

Eu mudaria nessa parte inicial, da música, eu escolheria 
letra e música que eles pudessem cantar. No primeiro, só 
cantar por cantar; no segundo momento, fazer a relação 
com a letra, sabe?! Assistir ao vídeo e depois retomar a 
música. Qual é o olhar que você tem agora? Qual o 
significado? Poderia até fazer isso aí: O que essa música 
diz? (...). E após o conteúdo o que ela diz? Qual o sentido 
que ela tem? (Colaboradora Emília, 6ª Sessão Reflexiva, em 
07/11/2012) 

Nessa ação fica evidente a preocupação de Emília em superar os 

conhecimentos  assistemáticos dos alunos sobre a temática desenvolvida, levando-
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os a construir outras noções sobre o conhecimento histórico estudado. Na ótica de 

Freire (1996), poderíamos dizer que há uma tentativa, mediante procedimentos 

metódicos de superar conhecimentos ingênuos em detrimentos de críticos.  

No trabalho específico com as canções, a partícipe Emília tem como uma de 

suas preocupações levar os discentes a uma reflexão em torno do saber histórico a 

ser construído na aula. Em sua opinião as maneiras de desenvolver as atividades 

com a música, junto aos alunos, também devem ser pensadas, caso contrário, corre-

se o risco de não se alcançar os objetivos planejados. Como afirma a professora: 

(...) eu comecei com “Roda Viva” de Chico Buarque. Só que 
eu fui e não escolhi a música mais atualizada, eu coloquei a 
música original que foi gravada no festival, aí, não chamou a 
atenção deles, eles nem ligaram para a letra. Nesse 
momento aí é quando você percebe durante a aula que 
poderia ter feito diferente, entende?! A ideia foi boa, mas a 
forma não foi. (Colaboradora Emília, 4ª Sessão Reflexiva, 
em 17/10/2012) 

Mas depois eu retomei, aí a gente passou a fazer as pausas 
na música e discutir a letra na relação com o que a gente 
estava trabalhando. Por que ele [Chico Buarque] compara 
com a roda gigante? Por que ele compara uma Roda Viva? 
Aí, a gente já foi aproximando mais. (...) Eu não abandonei a 
música, eu gostei muito dela. Até o alunos trouxeram outras 
músicas, trouxe a música de Geraldo Vandré, teve um grupo 
que trouxe várias músicas (...) de Juca Chaves que teve 
uma postura política crítica da época. Já deu uma mudada 
naquela forma é uma reconstrução. (Colaboradora Emília, 6ª 
Sessão Reflexiva em 07/11/2012) 

No trecho acima, fica evidente a preocupação de Emília em correlacionar os 

elementos desencadeadores de uma prática pedagógica planejada, os conteúdos, 

os procedimentos e os objetivos de ensino. 

 A música não serve apenas como elemento de ilustração ou de apreciação 

durante a aula de História; ela é apropriada para incitar e desenvolver nos alunos 

uma reflexão sobre o conhecimento histórico a ser estudado.  Podemos, assim, 

inferir que a colaboradora parte “(...) do princípio de que a música, além de ser 

veículo para uma boa ideia, a canção (e a música popular brasileira como um todo) 

também ajuda a pensar a sociedade e a história”. (SOUTO, 2008, p. 165) 

Além do mais, observamos a importância que Emília atribui a relação entre o 

texto escrito e a musicalidade da canção. Ao levantar esse aspecto, a professora 

acaba reconhecendo que ao construir procedimentos metodológicos com fontes 
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musicais, precisa perceber a canção como uma linguagem complexa e como um 

documento ao qual podem ser atribuídos múltiplos significados no decorrer do 

tempo.  

Tal riqueza de sentidos do documento musical leva ao desencadeamento de 

fazeres cujas finalidades não se restringem apenas à disciplina de História. Há no 

decorrer das aulas interpretações, analogias e contribuições dos alunos com 

características mais ligadas à construção do conhecimento histórico e, também, 

mais abrangentes, voltadas mais para o universo subjetivo dos alunos. Sobre isso 

nos escreve Fiúza (2007, p.77):  

A canção não pode ser tomada somente como um texto 
informativo, ela difere de um texto de jornal ou do livro 
didático. Antes, deve ser tomada como um texto poético, 
literário, passível de uma análise objetiva, mas, também, 
intuitiva e imaginativa, obviamente depois de esgotados o 
contexto e os limites históricos que lhe são inerentes.  

   

 Ao utilizar os recursos imagéticos, Emília enfatiza um exercício de leitura da 

imagem orientada por problemáticas construídas pela professora. As questões 

levantadas pela docente, a partir da observação da iconografia, motivam os 

educandos a desenvolverem um raciocínio voltado para o pensamento da 

historicidade dos fatos, como podemos ler no fragmento discursivo abaixo, quando 

ela se refere às possibilidades de trabalho com uma imagem do Renascimento 

Cultural Europeu:  

Tem uma imagem dessa época que eu acho fantástica é um 
quadrado e no início do quadro lá tem duas mãos e só 
aparece o céu e as mãos tipo abençoando e o Papa, não, 
eu acho que o padre mais em cima, o rei um pouco mais 
embaixo, mas os dois quase na mesma altura e a plebe bem 
mais abaixo. (...) Uma imagem dessa, leva-nos a fazer a 
leitura da imagem: Qual o significado das mãos? Por que foi 
possível naquele momento na capela sistina o dedo de Deus 
encostar no dedo do homem e não em outro momento que 
não fosse aquele? (Colaboradora Emília, 5ª Sessão 
Reflexiva, 24/10/2012) 

No trecho acima, Emília elabora duas possíveis indagações a serem 

desenvolvidas com seus alunos. A primeira enfatiza mais do que uma descrição 

superficial dos elementos exteriores, mas busca, por meio da familiarização com o 

perceptível, a motivação para uma análise mais subjetiva e que não é inerente à 

fonte, mas surge por meio da construção do questionamento.  
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Ao fazer isso, a professora se abre para a possibilidade de construção, por 

parte dos alunos, de saberes e significados que não existem em si mesmos, mas 

aparecem em decorrência de olhares e problemáticas que lhe são colocadas 

durante as ações didáticas (ANDRADE, 2007, p. 235). Já na segunda indagação ela 

tenta, mediante a problematização de um aspecto relevante da iconografia, levar a 

uma ampliação do raciocínio histórico do aluno.  

Ao elaborar este questionamento, a partícipe exige que os educandos reflitam 

sobre as características de pelo menos dois contextos distintos: o do Renascimento 

Cultural em que se insere a construção da fonte imagética, e o de outro período 

anterior que serviria de parâmetro para estabelecer as mudanças ocorridas para 

explicar os elementos questionados na imagem. Nesse sentido, ousamos afirmar 

que, em tal atividade com os documentos imagéticos, o desenvolvimento do 

pensamento histórico gira em torno de um passado mais próximo e de outro mais 

distante.  

Todavia, um dos méritos desse trabalho se dá em decorrência da centralidade 

de uma problemática por meio da qual, no ensino de História “(...) pode-se conseguir 

dos educandos uma atitude ativa na construção do saber e na resolução dos 

problemas de aprendizagem”. (SCHMIDT, 2010, p. 60). 

No entanto, o trabalho com as fontes nas aulas de História não se resume a 

ensinar os discentes a pensar historicamente apenas numa relação entre passado-

passado. No trecho a seguir, compreendemos que a relação entre passado e 

presente também é explorada por Emília nas problemáticas didáticas feitas aos 

documentos escritos,  

Esse negócio de trabalho com fonte, com documentos. Aqui 
na escola tem um livro, um livro bem antigo, sabe! Que é tão 
interessante. A diretora da escola escreveu: “Hoje assumiu a 
presidência da República, o presidente Getúlio Vargas”, em 
uma letra bem desenhada. Tem umas informações! Bem se 
a pessoa for investigar isso, ela dá sugestão para se 
perguntar: Como era a educação na época da ditadura [de 
Vargas]? Será que era do mesmo jeito que é hoje? (...) Tem 
alguns livros que tem o professor é dado a ideias 
comunistas. Temos de observar isso. É um material rico que 
pode ser aproveitado. (Colaboradora Emília, 6ª Sessão 
Reflexiva, 07/11/2012) 

 

Logo, as questões feitas às fontes e que envolvem as dimensões do presente 

e do passado são mobilizadas em sala de aula, como maneira de realizar uma 
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atividade de análise comparativa. A partir das indagações propostas pela docente, 

abrem-se os caminhos para explorar aspectos da temporalidade histórica, como a 

construção, pelos alunos, de diferenças e semelhanças, permanências e 

transformações entre práticas educativas na chamada Era Vargas e na atualidade.  

Ao concretizar ações didáticas dessa maneira, a colaboradora aproxima-se de 

um modelo de ensino de História que percebe o conhecimento histórico escolar 

como uma construção, como um diálogo entre passado-passado e passado-

presente cujas problematizações podem ser oriundas destas múltiplas dimensões 

temporais.  

 

2. PALAVRAS FINAIS 

Nesse sentido, compreendemos que os colaboradores, no seu fazer cotidiano 

na disciplina de História, buscam na mobilização de seus procedimentos didáticos 

elaborarem situações em que os discentes se sintam motivados a participarem da 

construção dos conhecimentos escolares. Estas estratégias de ensino, mesmo já 

sendo conhecidas e consagradas no âmbito das discussões educacionais, 

encontram nas falas dos docentes sentidos e racionalidades próprias as quais se 

fundamentam nas necessidades de dar direcionamentos às atividades da prática em 

sala de aula. O uso de cada um destes procedimentos possui significados 

argumentativos nas finalidades que os sujeitos lhe atribuem. 

Logo, fica evidente nas atividades dos educadores a contribuição que eles 

atribuem à dimensão metodológica. Este aspecto se torna responsável pelas 

modificações possíveis no trabalho diário e tem eficácia na aproximação entre os 

alunos e os conteúdos estudados. A diversificação dos procedimentos 

metodológicos e dos usos dos recursos didáticos é visto como aspectos necessários 

para que aconteçam o dinamismo e a interação nas aulas de História. 

Por isso, esta integração dos discentes no processo de ensino-aprendizagem 

é por eles mesmos percebidas como momento significativo para se construir saberes 

históricos escolares com sentidos compartilhados, frutos de um agir em sala de aula 

em que a interação entre os diversos sujeitos é permitida e motivada. Nestes 

sentidos compartilhados sobre a História Escolar existem permanências e até 

afirmações de visões da História já consolidadas, mas também há desconstrução e 
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reconstrução de outras interpretações de acordo com as dinâmicas e os objetivos 

das atividades experienciadas em sala de aula. 

Também podemos inferir que a prática destes professores interioranos é 

marcada pela consciência de que o exercício da docência é um ofício que exige dos 

envolvidos no processo, professores e alunos, um engajamento contínuo.  Os 

partícipes demonstraram entender que o trabalho educacional deve ser sistemático, 

participativo, refletido, criativo e crítico e que as ações espontâneas, homogêneas, 

irrefletidas e estéreis, ainda presentes no espaço escolar, devem a cada momento 

ter menos forças entre os próprios professores. 

Sendo assim, fica notório que a compreensão da especificidade da dimensão 

profissional de seu trabalho reside na intencionalidade do ato educativo, ou seja, as 

falas dos professores residem principalmente em demonstrar os objetivos e 

finalidades dos seus saberes e fazeres. 

NOTAS 

 

¹ Graduação (Licenciatura Plena) em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 
Mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED-UFRN). 
² CHACON, Diego Firmino. Ensinar/aprender a gostar de História: saberes docentes e construção do 
conhecimento histórico escolar com professores de Arez-RN. 211f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 
³ Um poema de Vinícius de Moraes e musicado por Gerson Conrad e um documentário produzido pelo 
Discovery Channel. 
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Debates da história da historiografia 

 Atualmente, entre os historiadores, a discussão sobre a história da história 

está em alta. Nas últimas décadas, em várias comunidades historiográficas, 

podemos perceber um progressivo crescimento dos trabalhos em torno de uma 

história da historiografia. Fala-se entre os praticantes de Clio que nos dias correntes 

vivemos uma “era epistemológica”, isto é, um momento no qual a reflexão teórica 

sobre o fazer do historiador ganhou um impulso e uma consistência nunca vistos 

antes entre os historiadores. Como resultado desse crescimento, observamos uma 

grande quantidade de trabalhos, fóruns, eventos, prêmios, linhas de pesquisa e 

revistas acadêmicas destinadas a uma investigação sobre a escrita da história, 

expressão que passou a fazer parte do vocabulário dos historiadores para indicar o 

processo de produção do conhecimento histórico.   

No Brasil, podemos constar essa “era epistemológica” atentando-se para a 

existência de revistas como História da Historiografia, Teoria da história e 

Expedições: teoria da história e historiografia, periódicos que formam 

 

um espaço de discussão e reflexão historiográfica em torno 
de questões teóricas fundamentais, como a historiográfica 
em seus diversos contextos históricos, as apropriações e 
defasagens conceituais, a circulação de ideias, obras e 
pensadores no campo historiográfico, os usos e abusos do 
conhecimento histórico e a historiografia do ensino de 
História. 174 

 

À essas revistas, todas elas surgidas entre 2008-2010, somam-se também as 

linhas de alguns Programas de Pós Graduação, as quais fomentam e viabilizam 
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 Licenciado e mestre em história pela universidade federal do Rio Grande do Norte. 

174
 Retirado de: http://www.prp.ueg.br/revista/index.php/revista_geth , acesso em 27 de Junho de 2014. 
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pesquisas em torno da elaboração do conhecimento histórico nas diferentes 

temporalidades. Toda essa discussão culminou na criação, em 25 de Agosto de 

2009, de um órgão institucional: a Sociedade Brasileira de Teoria e História da 

Historiografia. 

  No entanto, na nossa terra tropical, a reflexão sobre a historia começou no 

final da primeira metade do século XX, quando alguns homens de letras dedicaram-

se a analisar algumas obras históricas. Podemos apontar que, até a década de 

1970, existiram pequenas e pontuais iniciativas no que toca a uma reflexão sobre a 

história produzida aqui no Brasil. Nesse sentido, devemos sublinhar a figura de José 

Honório Rodrigues, erudito que, formado em Direito mas apaixonado pela história, 

dedicou inúmeros livros e artigos para uma discutir textos históricos. Observando 

títulos como Teoria da história do Brasil (1949), A pesquisa histórica no 

Brasil (1952), História e historiadores do Brasil (1965), História e 

historiografia (1970), História da história do Brasil (1979) somos tentados a dizer que 

José Honório Rodrigues foi o primeiro autor nacional a produzir sistematicamente 

análises teóricas e historiográficas sobre a nossa produção histórica. A partir dos 

anos 1970, porém, ele ganhou a companhia – concorrência? – de outros 

intelectuais. 

Seguindo a vereda desbravada por José Honório Rodrigues, vários indivíduos 

formados pela Universidade passaram a realizar investigações historiográficas. Seis 

anos após o Golpe civil-militar de 1964, historiadores de ofício, e não mais diletantes 

eruditos, resolveram tomar a história como objeto de estudo. Colocando uma lupa na 

musa Clio em sua face tupiniquim, inúmeros autores, vários textos, diferente 

iniciativas foram elaboradas a partir de 1970. Em 1971, realizou-se o I seminário de 

Estudos Brasileiros, o qual contou com uma mesa redonda acerca dos “estudos 

históricos no Brasil”; em 1973, Pedro Alcântara Figueira defende na USP a primeira 

tese de historiografia, intitulada “a Historiografia Brasileira (1900-1930)”; no ano 

seguinte, a Universidade de Brasília organizou um evento com a temática “a 

historiografia brasileira nos últimos 40 anos”. Esses três fatos indiciam que o 

interesse pela história, tal qual produzida no Brasil, estava em efervescência.   

Historiadores como Maria de Lourdes Jannoti, Carlos Guilherme Mota, José 

Roberto de Amaral Lapa, Maria Odilia, Francisco Iglésias e muitos outros, formaram, 
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talvez pela primeira vez em nossa história, um grande ambiente de discussão em 

que a historiografia nacional era a grande preocupação. Nesse sentindo, a 

discussão sobre os “intérpretes do Brasil”, como eram chamados os autores que 

produziram as renomadas obras de história entre os anos de 1920-1940, ocupou 

considerável espaço nas reflexões desenvolvidas. Trabalhando a partir deste 

debate, o presente texto pretender investigar a maneira como a produção histórica 

das décadas iniciais do século XX foi vista pelos historiadores brasileiros de fins 

deste século. Almeja-se discutir a avaliação que os historiadores da década de 

1970, preocupados com uma história da historiografia brasileira, realizaram daqueles 

letrados que foram colocados por alguns como os responsáveis pela modernização 

dos estudos históricos no Brasil. 

Dessa forma, questionamos: qual foi o lugar que os “intérpretes do Brasil” 

ocuparam na história da historiografia brasileira traçada e retraçada pelo 

pensamento historiográfico dos anos 1970? Como os historiadores dessa época 

viram a produção histórica de homens de letras como Gilberto Freyre, Sergio 

Buarque de Holanda e Caio Prado Junior, por exemplo? Para problematizarmos a 

leitura dos historiadores de fins do século XX acerca da produção histórica do início 

deste século recortaremos um livro e autor representativo dos anos 1970. Trata-se 

da obra A história em questão: historiografia brasileira contemporânea, escrita por 

José Roberto do Amaral Lapa (1926-2000), historiador que na época era professor 

na Unicamp. 

Publicada em 1976 pela Editora Vozes, o livro que tomaremos como base 

reúne alguns textos de José Roberto do Amaral Lapa, os quais fornecem um grande 

painel da situação dos estudos históricos no Brasil daquela época. Tratam-se de 

artigos um tanto quanto independentes que foram usados pelo seu autor para 

subsidiar um curso de historiografia brasileira, no âmbito da pós-graduação em 

Ciências Políticas da Unicamp. O interesse do autor de A história em questão: 

historiografia brasileira contemporânea é fornecer uma radiografia precisa da história 

no Brasil, diagnosticando sua historicidade, suas agruras, suas tendências. José 

Roberto do Amaral Lapa, além de historiador, também era formado em Ciências 

Jurídicas e Sociais (1959), pela PUC-Campinas. Sua formação em história, 
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concluída nesta mesma universidade em 1952, ocorreu no momento em que o 

ensino superior de história estava conjunto com a Geografia. 

 

Entre o elogio e a crítica: revisitando os “intérpretes do Brasil” 

Antes de adentrarmos na avaliação que José Roberto do Amaral Lapa 

empreendeu dos “intérpretes do Brasil”, cumpre apontarmos alguns esclarecimentos 

quanto a esta expressão, que hoje em dia já não é tão usada como era antes. No 

livro história em questão: historiografia brasileira contemporânea, ela indica uma 

geração de letrados que dedicaram boa parte de suas obras ao estudo da realidade 

nacional. Trata-se dos autores que, nascidos ou em fins do século XIX ou anos 

iniciais do século XX, preocuparam-se com a temática da brasilidade, isto é, com a 

cultura brasileira, investigada em seus principais traços, valores e personagens. Na 

década de 1970, “intérpretes do Brasil”, ou os seus congêneres (“redescobridores do 

Brasil”), era uma expressão muita usada para caracterizar os homens de letras do 

prelúdio do século passado. 

O historiador de Campinas resumiu os “intérpretes do Brasil” em quatro 

eruditos, encarados como os mais representativos e mais importantes para a 

historiografia brasileira: Sergio Buarque de Holanda (1902-1982), Caio Prado Júnior 

(1907-1990), José Honório Rodrigues (1913-1987) e Nelson Werneck Sodré (1911-

1999). Estes quatro nomes sintetizariam o que de melhor a geração de 1920-1940 

legou para o pensamento histórico no Brasil: 

 

A obra desses quatro autores, tomada em conjunto, permite-
nos ir da história econômica (Caio Prado Júnior) à história 
social (Nelson Werneck Sodré); da história política (José 
Honório Rodrigues) à história cultural (Sergio Buarque), sem 
que esta enumeração signifique uma classificação, pois 
considerando de per si a sua obra, em nenhum dos casos, 
limitou-se aos campos históricos enunciados. Mas o que nos 
interessou foi que através dos quatros se tornou possível 
situar tendências predominantes. 

    

Interessante pontuarmos que o autor das palavras acima, para tratar da 

produção histórica das décadas iniciais da era passada, parece se distanciar um 

pouco da memória, hoje cristalizada, da “trindade clássica da historiografia 
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brasileira”: Sergio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freyre. O autor 

da citação acima não só rejeitou este último nome como acrescentou mais dois 

letrados, José Honório Rodrigues e Nelson Werneck Sodré. 

A atitude de José Roberto do Amaral Lapa parece indiciar que, nos idos de 

1970, a construção discursiva que colocou Sergio Buarque de Holanda, Caio Prado 

Júnior e Gilberto Freyre no panteão historiográfico brasileiro não atuava tão forte 

como nos dias de hoje. Embora tal construção discursiva remeta ao ano de 1967 

175, data do famoso prefácio de Antonio Candido ao livro Raízes do Brasil, o 

historiador paulista conseguiu escapar dessa memória e pode escolher seus 

próprios autores como os mais importantes dos “redescobridores do Brasil”. Talvez, 

seja o caso mesmo de afirmar que, no ano em que escreveu, a “trindade clássica da 

historiografia brasileira” ainda não estava de toda consolidada. O fato é que José 

Roberto do Amaral Lapa relativizou essa tríade.  

Chama-nos atenção também a exclusão de Gilberto Freyre, historiador-

sociólogo que nas últimas décadas vem sendo redescoberto, apontado até como um 

precursor dos Annales aqui no Brasil. Talvez influenciado pela sociologia paulista, o 

historiador campineiro aparenta ter optado por Nelson Werneck Sodré, em 

detrimento do autor de Casa Grande & Senzala. Precisamos lembrar que nos anos 

1970 Gilberto Freyre foi muito mal visto por certos professores universitários, em 

razão de suas ligações com o regime ditatorial brasileiro. Embora em alguns 

momentos do seu texto José Roberto do Amaral Lapa cite a relevância da obra 

freyreana para a historiografia nacional, fica claro que não se trata de uma obra que 

tenha o mesmo valor dos textos daqueles quatro autores apontados como os mais 

importantes do início do século passado. Em suma, o autor de A história em questão 

endossou a rejeição comum à época, ainda que sem muito ímpeto, dos textos 

freyreanos.   

Ao avaliar a produção histórica do início do século passado, José Roberto do 

Amaral Lapa realizava um gesto muito comum à sua época, pelo menos entre os 
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 FRANZINI, Fábio. A década de 1930, entre a memória e a história da historiografia brasileira. In: 
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historiadores nacionais. No ano de 1973, as páginas dos jornais paulistas Opinião e 

O Estado de São Paulo trouxeram ao público um confronto intelectual direto entre 

alguns homens de letras e historiadores profissionais. De um lado, Nelson Werneck 

Sodré e Sergio Buarque de Holanda, e de outro, Adalberto Marson, Maria Stella 

Bresciani e Carlos Guilherme Mota, todos estes professores universitários. A 

questão toda do debate entre essas duas distintas gerações de historiadores parecia 

residir na discussão sobre o tipo de história a se produzir no Brasil do regime militar. 

Passados três anos dessa querela e certamente como tributária dela, surgia A 

história em questão: historiografia brasileira contemporânea, livro que também 

estabeleceu um diálogo crítico com os “intérpretes do Brasil”. 

Segundo José Roberto do Amaral Lapa, a historiografia brasileira recebeu 

enorme contribuição dos “redescobridores do Brasil”. Embora as produções 

históricas desse grupo tenham sido feitas por indivíduos não formados pela 

universidade, elas foram responsáveis por um considerável avanço nos estudos 

históricos. O autor em foco aponta que até os anos 1920 predominava uma história 

factual, na qual o enfoque reduzia-se quase sempre aos aspectos administrativos e 

ao elogio biográfico de figuras políticas. A história produzida, quase sempre centrada 

na época colonial, possuía ares de mera reportagem, de simples descrição de dados 

e características. Trava-se de uma produção événementielle, levada a cabo por 

eruditos autodidatas em história, quase sempre ligados ao Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB). Exceção solitária a esse tipo de história, José Roberto 

do Amaral Lapa cita – sem se aprofundar - Capistrano de Abreu. 

Na história da historiografia brasileira existiria, assim, uma continuidade entre 

as produções históricas do século XIX e suas similares da era seguinte. A quebra 

desta continuidade histórica viria justamente com os “intérpretes do Brasil”, vários 

homens de letras que produziram suas obras a partir dos anos 1920. De acordo com 

José Roberto do Amaral Lapa,  

 
O meramente factual cede lugar ao interpretativo, 
procurando enxergar além do fato as suas próprias 
implicações, do que resultou a descrição de um novo 
universo até então ignorado pela historiografia tradicional. 
Na verdade, esses historiadores nada mais fizeram do que, 
retomando os fatos históricos conhecidos sob nova ótica, 
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mostrar a importância de desapercebidos detalhes ou então 
chegar à ambição de redesenhar o conjunto 176. 

 

O autor da citação acima parece nos dizer que os “novos historiadores” 

erigiram uma nova abordagem da história, contrapondo-se àquela visada factualista, 

dita como tradicional. A ruptura com os estudos históricos anteriores consistiria 

justamente nesse novo olhar lançado sobre a realidade pretérita, o qual privilegiava 

a análise global em detrimento da descrição detalhista. O enfoque, portanto, passou 

a ser outro, levando a algumas mudanças significativas. 

O predomínio de uma abordagem holística e analítica relaciona-se a um ponto 

positivo que o historiador-professor da Unicamp identifica. Trata-se do diálogo com 

as modernas ciências sociais. Ao contrário dos diletantes do IHGB, os homens de 

letras que se seguiram a Capistrano de Abreu procuraram incorporar em seus textos 

as ideias de alguns cientistas sociais. Suas interpretações da história do Brasil 

amparam-se em conceitos, como os de Raça, Cultura, Estado, Consciência, Povo, 

etc. Para José Roberto do Amaral Lapa, os “intérpretes do Brasil” trouxeram 

teorizações à historiografia brasileira, o que levou a promoção de uma nova 

abordagem para as realidades passadas. Com eles, os estudos históricos ganham o 

suporte de teorias, tornando-se mais complexos e menos descritivos.   

Outro elogio que podemos identificar nas páginas de A história em questão à 

geração de homens de letras dos anos 1920-1940 diz respeito a “valorização de 

novas fontes, algumas até então insuspeitadas” 177. Além de lançar à história do 

Brasil uma nova abordagem apoiada em referenciais teóricos precisos, os 

“intérpretes do Brasil” alargaram as fontes históricas, até então restritas ao universo 

administrativo, capaz de legitimar e conferir certa fidedignidade aos documentos. 

Nos livros de história das décadas iniciais do século XX, percebe-se o uso 

documental dos relatos de viagens, dos escritos culinários, dos sermões dos 

jesuítas, dos diários dos senhores de engenho, da imprensa europeia, dos quadros 
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 LAPA, José Roberto do Amaral. A história em questão: historiografia brasileira contemporânea. Petrópolis: 

Vozes, 1976, p. 74. 
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 LAPA, José Roberto do Amaral. Op., Cit.,1976, p. 73.  
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pictóricos de artistas europeus, da planta de uma cidade, dos processos 

inquisitoriais, em suma, de todo e qualquer texto que possa fornecer dados sobre 

uma dada realidade pretérita. A hierarquia das fontes, o predomínio dos escritos 

oficiais, caiu por terra no Brasil desde as décadas iniciais do século passado. 

Para José Roberto do Amaral Lapa, a expansão documental na historiografia 

brasileira tem a sua origem a partir da terceira década do século passado. Graças a 

esse alargamento das fontes históricas, pôde ocorrer no mesmo período “a 

promoção do estudo de novos temas, revelando uma impressionante massa de 

informações” 178. Trabalhando com novas fontes e munidos com um novo olhar, os 

letrados da época de Getúlio Vargas puderam promover o aparecimento de novas 

temáticas para a história do Brasil. O comércio interno e externo da colônia 

portuguesa, a ocupação de sua área central, a vinda da família real, o seu processo 

de urbanização, as minorias étnicas, as classes esclarecidas, entre outros, foram 

alguns assuntos erigidos ao status de tema histórico. A um alargamento documental 

da história, corresponderia também um alargamento temático, de modo que, a partir 

dos anos 1930, a historiografia no Brasil passou a conhecer outros tipos de história, 

para além de uma história política-administrativa. 

Por fim, um último elogio que José Roberto do Amaral Lapa fez aos 

“intérpretes do Brasil” consiste na “integração da História do Brasil na História geral, 

entrelaçando os fatos, buscando sincronismos possíveis” 179. A história escrita pelos 

membros do IHGB, eivados de um patriotismo exacerbado, fruto da conjuntura 

política da época, possuía claros limites geográficos, nunca indo além de Portugal. A 

história do Brasil não se inseria no quadro mundial, não dialogava com a Inglaterra, 

com a África, com América espanhola e/ou inglesa, com os países baixos, em suma, 

estudava-se sempre do ponto de vista nacional. A partir dos “intérpretes do Brasil”, 

surgem sincronismos possíveis: a colônia lusitana passou a ser vista no quadro do 

comércio internacional, comparações com a colônia espanhola e a colônia inglesa 

surgiram, a influencia inglesa e africana ganharam uma nova força. A perspectiva do 

nacional que enquadrava rigidamente a história em fronteiras, foi praticamente 
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 LAPA, José Roberto do Amaral. Op., Cit.,1976, p. 74. 
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abandonada. A preocupação com a brasilidade, típicas das produções históricas dos 

anos 1930-1940, não engessou os objetos de estudos em fronteiras nacionais 

rígidas. 

Esses pontos positivos da geração de 1920-1940 assentou-lhes um lugar de 

destaque na história da historiografia brasileira. José Roberto do Amaral Lapa não 

nega o fato de que a modernização dos estudos históricos no Brasil parece ter 

começado efetivamente naquela década. E mais: a atualidade dos “intérpretes do 

Brasil”, para os historiadores do Brasil dos anos 1970, é também expressada, já que 

seus livros ainda expressam ensinamentos e trazem informações pertinentes. Suas 

obras não estariam, ainda, superadas, assim como ainda haveria algumas coisas 

para se aprender com elas. O historiador hoje, assegura-nos o autor, não pode 

ignorar tais produções históricas. Contudo, tal postura favorável aos “clássicos” não 

impede o historiador paulista de apontar críticas aos “intérpretes do Brasil”.  

  O autor de A história em questão posicionou-se criticamente diante do 

elemento que estaria no cerne das obras dos letrados do início do século passado, a 

saber: o estudo das origens, das raízes, dos traços e valores que essencializariam o 

Brasil, que fazia o país ser o que era. Eis o brado do historiador campineiro: 

 
Mais do que a busca de nossas raízes – cujo conhecimento 
também não podemos dispensar – investiguemos as molas 
que retardam ou aceleram o ritmo de nossa marcha. Ao 
nível ideológico repensemos o quadro civilizatório que se 
implantou e evolui no espaço brasileiro. O historiador não 
pode deixar de viver os problemas do seu presente, 
tentando sentir os problemas do passado, para evitar os 
problemas do futuro. Para tanto necessita ser um eterno 
desconfiado da verdade oficial e consagrada 180. 

 

Há nas palavras acima um programa de pesquisa, uma agenda de questões 

que procura se diferenciar dos projetos encabeçados por eruditos como Sergio 

Buarque de Holanda e Caio Prado. O foco proposto descola-se do estudo da cultura 

brasileira em seus elementos integrantes para a investigação dos processos 

históricos que emperram ou precipitam o desenvolvimento do país. A opção está 
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 LAPA, José Roberto de Amaral. Op., Cit., 1976, p. 30. 
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voltada para mostrar não um Brasil cristalizado, fixo, essencializado, mas sim um 

Brasil em movimento, em sua marcha, em seu devir. 

Ao criticar os “redescobridores do Brasil” pela sua excessiva valorização das 

origens, José Roberto do Amaral Lapa assinala que esse tipo de estudo acabava por 

tirar o historiador do presente, aprisionando-o no passado. Com isso, o papel social 

da história no presente acabaria por solapar-se. O historiador precisa engajar-se no 

presente, estudando temas e questões relevantes à essa temporalidade. 

Interessante pontuarmos que tal postura levou o historiador campineiro a criticar a 

coleção onde alguns “intérpretes do Brasil” inscreveram suas obras 181. A seguir 

temos sua opinião acerca da Brasiliana: 

 
É supostamente a nossa coleção mais conservadora, isto é, 
entre outros elementos que a caracterizam, verificamos que 
nela são abrigados temas que dificilmente se voltaram, em 
algum momento sequer, para uma crítica do sistema de 
poder então vigente. É claro que figuram na coleção estudos 
críticos, apenas eles são colocados posteriormente aos 
eventos e conjunturas objetos da crítica 182.  

 

Assim, o empreendimento que materializou os esforços da geração do início 

do século XX, também fez, em grande medida, do passado um templo para se 

refugiar, esquecendo-se dos temas palpitantes e vibrantes do presente. Na coleção 

ora em (des) apreço, predominaria os estudos históricos da época Imperial e 

Colonial, quase inexistindo da época republicana. Desprezar o momento corrente 

para alojar-se no passado seria uma atitude conservadora que o historiador de fim 

do século XX deveria rejeitar, procurando sempre, na medida do possível, fazer a 

crítica dos sistemas de poder vigentes. 

Ainda sobre a Brasiliana, temos que nela “predominam métodos e temas 

históricos tradicionais, prevalecendo os perfis biográficos, as memórias e os estudos 

factuais e descritivos” 183. Essa opinião ofensiva acerca da coleção idealizada por 

                                                           
 

181 Gilberto Freyre (Sobrados e Mucambos, Num. 64), Nelson Werneck Sodré (Panorama do segundo Império, 
Num. 170), José Honório Rodrigues (Civilização holandesa no Brasil, num: 180) e Sergio Buarque de Holanda 
(Visões do paraíso, Num. 333) 
182 LAPA, José Roberto do Amaral. Op., Cit., 1976, p. 50. 
183 LAPA, José Roberto do Amaral. Op., Cit., 1976, p. 51-52. 
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Octales Marcondes Ferreira também foi dirigida a uma outra coleção, também 

representativa dos “intérpretes do Brasil”, a Documentos Brasileiros, também 

acusada de ter uma “linha tradicional”. Julgamos um tanto quanto contraditória essa 

acusação acerca dessas duas coleções. Ora, se tradicional, descritivo e factualista 

eram os estudos históricos anteriores aos “redescobridores do Brasil”, como pode a 

coleção onde estes escreveram o ser também? Lembremos que José Roberto do 

Amaral Lapa apontou que a geração dos anos 1920-1940 realizou uma ruptura com 

a tradição histórica anterior. Porém, o autor parece não se aperceber dessa 

aparente contradição. 

Outra crítica que o historiador paulista empreendeu contra os 

“redescobridores do Brasil” diz respeito ao alto grau de especulação presente nos 

seus estudos. Se a abordagem holística trouxe ganhos para os estudos históricos, 

também trouxe seus perigos, e um desses seria justamente os sobrevoos 

demasiados especulativos: 

Uma das limitações que possivelmente pode apresentar a 
contribuição dessa geração à historiografia brasileira é a de 
que as suas lucubrações ficaram, muitas vezes, num plano 
de especulação teórica. [...] Queremos nos referir, neste 
passo, às abstrações teóricas que não implicam em 
mensuração ou identificação precisa das estruturas e dos 
seus mecanismos ou na análise dos processos de grande, 
média e pequena duração. É a marca de certo ensaísmo. 184  

 

Sergio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, José Honório Rodrigues e 

Nelson Werneck Sodré representariam uma tendência de estudos históricos que 

apresentavam uma considerável carga de “história filosófica”, isto é, investigações 

históricas que procuravam um sentido na realidade pretérita investigada, que inquiria 

pelas leis gerais que orquestravam a história brasileira, que buscava tipos ideias e 

modelos ao longo do tempo. Produzida por eruditos, por homens que possuíam um 

vasto conhecimento livresco, a história produzida pelos “interpretes do Brasil” 

lembravam, pelas suas especulações e teleolgismos, as filosofias da história dos 

séculos XVIII e XIX.  

                                                           
 

184 LAPA, José Roberto do Amaral Lapa. Op., Cit., 1976, p. 72-73. 
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Tal fragilidade dos letrados do início da era passada estaria ligado a um outro 

ponto fraco de seus estudos, que José Roberto do Amaral Lapa apontou de uma 

maneira mais intensa. Trata-se da ausência de pesquisa documental. Segundo este 

historiador, o excessivo caráter abstrato de obras como Raízes do Brasil, Formação 

do Brasil contemporâneo, Civilização holandesa no Brasil e Panorama do segundo 

império explicam-se, em grande medida, devido a pouca pesquisa arquival de seus 

autores. Sobre esta fase da operação historiográfica nos “intérpretes do Brasil”, 

temos o seguinte: 

Em todos eles a pesquisa arquival, quando atuou, foi em 
termos de complemento e não de fundamento para a 
elaboração de sua obra. Esta resultou mais de um 
extraordinário esforço intelectivo, respaldado pela erudição 
bibliográfica, que eventualmente recorreu ao documento, 
como fonte primária, para confirmar uma hipótese ou provar 
uma asseveração. Numa escala descendente pode-se tentar 
dizer nesse caso que de J. Honório Rodrigues, passando 
por Sergio B. de Holanda, Caio Prado Jr. até chegar em 
Nelson W. Sodré, o uso do documento primário é 
relativamente pequeno até chegar a ser ausente, ou pelo 
menos não vir citado, entre as fontes consultadas. 185  

Conforme pudemos perceber, o autor da citação acima reclama do pouco uso 

documental dos “redescobridores do Brasil”. Muitas das afirmações que estes 

fizeram em seus vários livros carecem de empiricidade, ficando como que soltas no 

ar, sem o respaldo das fontes históricas. O que fundamenta as obras históricas do 

grupo em apreço não seria tanto a pesquisa empírica como seria a especulação 

histórica, respaldada em um vasto conhecimento livresco. 

Por conta dessa fragilidade documental, José Roberto do Amaral Lapa 

entende que boa parte dos livros históricos da geração dos anos 1920-1940 deve 

estar “em permanente discussão” 186. Embora sua pertinência histórica exceda 

várias décadas, mantendo-se atual na época do historiador paulista, é preciso levar 

em conta as limitações desses homens de letras do início da era passada: “nem 

sempre descendo à realidade documental dos arquivos, construíram um edifício 

historiográfico que agora vem apresentando goteiras e trincas, cujo conserto está 

                                                           
 

185 LAPA, José Roberto do Amaral Lapa. Op., Cit., 1976, p.61. Grifos do autor. 
186 LAPA, José Roberto do Amaral Lapa. Op., Cit., 1976, p. 74. 
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justamente na investigação documental mais atenta e exaustiva e no tratamento 

moderno das fontes” 187. Essas palavras estabelecem não só uma crítica às 

gerações passadas, como retratam também a vontade do seu autor de edificar um 

conhecimento histórico mais rigoroso e científico, baseado no tratamento 

documental. 

O artífice de A história em questão concluiu seu balanço crítico dos 

“intérpretes do Brasil” afirmando que, a despeito das limitações apontadas, nada 

“impede que se valorize devidamente a contribuição dessa geração de historiadores 

à história do Brasil. Contribuição inteligente, renovadora e que ao nosso ver 

identifica um momento significativo de nossa historiografia” 188. As grandes obras de 

história, aquelas que marcaram várias gerações, fazendo-se presente e atual por um 

considerável tempo, foram, assim, não tanto obras de história como para a história. 

Entre elogios e críticas, na história de nossa historiografia, José Roberto do Amaral 

Lapa reservou um lugar importante para os homens de letras do início do século XX, 

eruditos que tiveram o vigor de se aventurarem na escrita de Clio. 

 

Várias vozes em um homem 

A leitura de José Roberto do Amaral Lapa acerca da produção histórica do 

início da era passada expressa não só o anseio de um autor, de um indivíduo 

isolado, mas veicula, em grande medida, o desejo de todo um grupo social existente 

nos anos de 1970. Os elogios e as crítica destinadas ao grupo encabeçado por 

Sergio Buarque de Holanda, Caio Prado Junior, Nelson Werneck Sodré e José 

Honório Rodrigues trazem em si a vontade de edificar uma história-disciplina mais 

rigorosa, produzida segundo modelos e padrões científicos. Não exageraríamos se 

disséssemos que o balanço crítico aqui mostrado representa o ponto de vista de boa 

parte dos historiadores universitários da década de 1970, professores-

pesquisadores que, instalados em universidades como USP e UNICAMP, ansiavam 

por um conhecimento histórico mais rigoroso. 

                                                           
 

187 LAPA, José Roberto do Amaral Lapa. Op., Cit., 1976, p.72. 
188 LAPA, José Roberto do Amaral Lapa. Op., Cit., 1976, p. 73. 
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No momento de produção e elaboração do livro A história em questão, a 

história vivia um momento de expansão na sociedade brasileira, dado pelo 

surgimento dos programas de pós-graduação em história (PPGH). Em 1971, surgia 

dois PPGHs, cada um nas duas principais cidades do país: São Paulo (USP) e Rio 

de Janeiro (UFF). Em 1972, criou-se um PPGH no Rio Grande do Sul (PUC). Após 

dois anos, aparece o PPGH da UFPE, em Recife. Em 1976, emergiu mais um PPGH 

em São Paulo, dessa vez na cidade de Campinas (UNICAMP). Todos esses centros 

ambicionavam a institucionalização da pesquisa histórica, fomentando um 

conhecimento histórico bem fundamentado, radicalmente distinto das produções 

anteriores. A prática histórica baseada na análise de fontes, no uso de metodologia 

e teorias, bem como no diálogo entre os pares, era o que estava no horizonte dos 

PPGHs recém-criados. Queria-se, em suma, uma nova história, uma nova maneira 

de se praticar e produzir história, a qual se contraporia as produções ensaístas de 

letrados como Sergio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. 

José Roberto do Amaral Lapa, em seu livro que tomamos por base, sintetizou 

essas ambições. Lembremos que seu balanço crítico da história da historiografia 

brasileira originou-se de um curso ministrado na pós graduação da UNICAMP. Este 

fato é bastante significativo, na medida em que nos faz atentar para um público que 

estava em formação, que estava em vias de produzir conhecimento histórico. 

Discorrendo sobre os “intérpretes do Brasil”, José Roberto do Amaral Lapa orientava 

seus espectadores na prática da produção do conhecimento histórico, apontava os 

méritos e os deméritos daqueles autores que foram erigidos à condição de clássicos 

da historiografia. Tal fato produzia um aprendizado histórico para àqueles que 

participavam do curso. A necessidade de levar para outros públicos esse 

aprendizado, certamente, contribuiu para a feitura do livro A história em questão. 

Outro fato que atesta a ligação de José Roberto do Amaral Lapa com todo um 

grupo de historiadores alojados nas universidades está em uma pequena nota do 

seu livro. Segue-a: “este estudo foi enriquecido com as informações, sugestões e 

críticas que nos foram feitas por Carlos Guilherme Mota, Francisco Iglésias, Eddy 
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Stols, Fernando Novais, Caio Prado Júnior e José Honório Rodrigues” 189.  Exceção 

desses dois últimos, todos os nomes com quem o autor de A história em questão 

dialogou eram historiadores universitários, formados nos cursos de graduação, 

pesquisadores que estavam na dianteira do processo de renovação da história. Para 

a feitura do seu livro, como é comum na universidade, José Roberto do Amaral Lapa 

contou com a colaboração dos seus pares, unindo em sua voz várias outras vozes, 

fruto de diálogo para consolidar novas práticas historiográficas. José Roberto do 

Amaral Lapa, um homem, várias vozes. 
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RESUMO 

 
Discute-se neste artigo o processo de identificação dos eleitores carnaubaenses por 
meio dos elementos simbólicos inseridos no contexto político – social do município 
de Carnaubais-RN no período de 1996 a 2004. Problematizam-se neste, as 
campanhas eleitorais, que apresentam em sua estrutura a formação imediata de 
uma cultura política particular. Os símbolos usados pelos eleitores são tidos como 
elementos indispensáveis pelos candidatos, uma vez que, esse procedimento 
favorece ao momento único de visibilidade política na cidade. Apresenta como 
referencial teórico a análise dos discursos de Barreira (2006) que apresenta 
elementos referentes aos aspectos culturais inseridos em campanhas eleitorais, bem 
como se fundamenta no discurso de Bobbio (1998) pela apresentação de conceitos 
ligados a cultura política. A partir dos pleitos eleitorais analisados, percebemos que a 
cidade passa a ser dividida, territorializada, demarcada e (re) organizada. As 
mudanças ocorrentes nestes pleitos possibilitam compreender que, o espaço é 
reconfigurado e apresenta indícios da formação de uma cultura política personalista, 
presente nas ações e atitudes dos candidatos e eleitores. O método construído foi 
realizado através de pesquisas em arquivos públicos, entrevistas orais e fontes 
documentais, apresentando detalhes específicos da história política do município. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura política; Eleitores; Símbolos. 

                                                                      
ABSTRACT 
 
It is argued in this article the process of identification of voters carnaubaenses 
through symbolic elements inserted in the political context -. Municipality of social 
Carnaubais-RN in the period 1996-2004 is in this problematizes, election campaigns, 
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which feature in their structure the immediate formation of a particular political 
culture. The symbols used by voters elements are considered indispensable by 
candidates, since this procedure favors the single moment of political visibility in the 
city. Presents as a theoretical analysis of the discourses Barrier (2006) which 
presents evidence relating to election campaigns entered in cultural aspects and is 
based on the speech of Bobbio (1998) by presenting concepts related to political 
culture. From analysis of elections, we realized that the city shall be divided, 
territorialized, demarcated and (re) organized. The changes occurring in these 
elections possible to understand that the space is reconfigured and show evidence of 
the formation of a personalistic political culture, present in the actions and attitudes of 
candidates and voters. The constructed method was carried out through research in 
public archives, oral interviews and documentary sources, presenting specific details 
of the political history of the city.  
KEYWORDS: political culture; Voters; Symbols.  

 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

 O cenário político da cidade de Carnaubais-RN191 apresentou nas 

campanhas eleitorais de 1996, 2000 e 2004, uma série de fatores que facilmente 

contribuíram para a formação de uma cultura política particular no município. 

Carnaubais vivenciou no decorrer de sua história política, uma série de movimentos 

produzidos pelos candidatos nas disputas vinculadas ao poder executivo municipal. 

Esses movimentos realizados no período referenciado, que aqui podem ser 

identificados pelas carreatas, passeatas, comícios e “showmícios”, caracterizam a 

formação imediata de cultura política particular presente nos espaços da cidade. Por 

outras razões a construção dessa cultura peculiar marcou a história pela forma de 

como foram introduzidos e praticados as ações, atitudes e normas no município 

durante este período. 

 Bobbio (1998) nos explica que “a expressão cultura política é usada 

para designar o conjunto de atitudes, normas e crenças, que logo são largamente 

                                                           
 

191
  Atualmente a cidade de Carnaubais está localizada segundo informações do IBGE, na Mesorregião do oeste 

potiguar e na Microrregião do Vale do Açu, possuindo de acordo com o ultimo censo, 9.762 habitantes, tendo 
como principal economia a produção dos derivados da palha carnaúba, apresenta também, em suas terras a 
produção do chamado ouro negro (o petróleo). É uma cidade localizada no interior do Rio Grande do Norte a 
240 km da capital do estado (Natal), com apenas 50 anos de emancipação política. Dito isso, analisaremos 
neste trabalho alguns pleitos municipais da cidade, focando no processo de manifestação e identificação dos 
eleitores e candidatos, pelo uso de elementos simbólicos, que juntos, fazem parte da formação de uma cultura 
política específica. 
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partilhadas pelos membros de uma determinada unidade social, tendo como objetos, 

fenômenos políticos”. No período compreendido entre 1996 á 2004, a cidade 

carnaubaense apresentou todo esse conjunto de atitudes e normas que são usados 

como efeito característico e identificador de um determinado grupo social. 

 A cultura política praticada no município, não somente foi partilhada 

pela presença dos movimentos políticos, como também foi possível observar no 

período, a presença constante e indispensável dos elementos simbólicos inseridos 

pelos candidatos, para identificar o seu respectivo grupo político, seus possíveis 

eleitores e até mesmo os espaços, que quando demarcados, particularizaram 

momentos de disputas. Os principais símbolos distribuídos nas campanhas eleitorais 

da cidade, usados tanto pelos candidatos como pelos eleitores, foram às cores, os 

animais, as letras de paródias, as bandeiras, os botons, os letreiros, as camisetas, 

os bonés, os lenços entre outros que consequentemente fizeram parte da formação 

e identificação de uma cultura política particular, apresentada pelo eleitorado 

carnaubaense. 

 Barreira (1998) expõe as inter-relações entre cultura e política como 

uma relação que impõe “a necessidade de pensar como os fatores culturais são 

constituintes de comportamentos políticos ou como as esferas de poder interferem 

nas práticas culturais”. Nosso trabalho visa apresentar, por outras razões, esse 

momento em que os eleitores carnaubaenses alteram o seu comportamento, pelo 

aspecto cultural, apresentando desta forma a execução de outras ações que 

permitem serem peculiares desse momento de visibilidade política, que neste caso 

seria as eleições municipais. Deste modo, o presente trabalho parte de uma 

pesquisa mais ampla que investiga a história política da cidade de Carnaubais-RN, 

através dos processos de manifestações em campanhas eleitorais. 

 A análise dos pleitos municipais ocorridos no município visa 

compreender o processo de identificação do eleitor pelo uso de símbolos visuais e 

representativos usados nas campanhas para tal fim. Os estudos ligados as 

abordagens conceituais entre política e politicagem também fazem parte de nossa 

pesquisa, como meios de referência para a compreensão desse estudo, 

considerando seus traços e objetos no contexto geral. 
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Movimentos políticos: O uso dos símbolos e a expressão pelas cores. 

 
 

 As campanhas políticas da cidade de Carnaubais-RN, as que aqui 

foram analisadas, podem ser classificadas como aquelas que evidenciaram de fato 

uma mudança cotidiana na vida social dos candidatos e eleitores. Esse período é 

palco de uma série de acontecimentos que justificam e caracterizam as ações 

políticas postas pelos candidatos sendo largamente partilhadas com a maioria dos 

eleitores carnaubaenses, aqueles que de fato participam ativamente do pleito 

eleitoral, prestando apoio por diversas formas a sua respectiva opção politica 

partidária. 

 Para melhor entendermos, sobre como se configurou as campanhas 

políticas eleitorais da cidade, no período de 1996 á 2004, faz-se necessário 

conhecer os agentes políticos, seus respectivos partidos e os possíveis símbolos, 

que consequentemente representaram o período analisado. 

 Para Barreira (2006) esse momento em que os candidatos disseminam 

seus elementos simbólicos e faz identificar cada grupo politico, bem como os 

eleitores, as ruas, os bairros, as comunidades, a cidade em si, fazem parte do 

período em que estes espaços ganham com facilidade visibilidade politica. Nesse 

mesmo sentido apresenta a seguinte expressão 

Um município, um país, ou uma pequena localidade são 
facilmente reconhecíveis nesse período de visibilidade da 
política, caracterizado pela presença de símbolos visuais e 
discursivos distribuídos ao longo de um território. Sons, 
cores, imagens e palavras compõem um cenário peculiar já 
amplamente conhecido pela população, fazendo do 
momento eleitoral um acontecimento de repercussões 
múltiplas na vida social. (BARREIRA, 2006 p.177). 

Acrescentando ainda, as considerações que se seguem, referentes aos 

símbolos eleitorais: 

Os símbolos eleitorais podem ser pensados como 
construção ou reativação de vínculos entre políticos e 
eleitores, o que se faz a partir da valorização dos discursos, 
realçando a importância do voto e dos critérios de escolha. 
São discursos que convocam a participação e recapitulam a 
presença do “povo” como juiz da causa eleitoral. Nesse 
sentido, o pacto simbólico entre representantes e 
representados remete ao domínio na falta, efetivando as 
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costuras necessárias para eliminar os hiatos entre as 
esferas sócias e políticas. (BARREIRA, 2006 p. 192). 

Observando a análise feita por Barreira (2006) referente à aproximação a qual 

os candidatos possuem através da introdução dos símbolos eleitorais; isso 

possibilita de certa forma, o entendimento lógico do uso desses elementos, sendo 

que juntos, formam e identificam uma cultura política, neste caso particular do 

município de Carnaubais. 

Quando logo foram percebidos, nos espaços da cidade, a formação e a 

chegada desse tempo designado para as campanhas, o município estudado passou 

a apresentar seus primeiros moldes de organização e estruturação politica. 

Carnaubais, logo se divide em dois grandes grupos políticos, onde foi possível 

observar que em todos os três pleitos analisados, essa divisão prevalece e se 

apresenta pelas mesmas razões e objetivos. 

Estando a cidade dividida em dois grupos políticos, sendo que de um lado foi 

visto o grupo situacionista e do outro o grupo oposicionista. A partir desta divisão, 

onde cada grupo possui suas ideologias, surgem junto a esses, os símbolos, usados 

nas campanhas como elementos visuais e representativos. Referindo-se ao grupo 

que representou a oposição durante o período observado, em decorrência desses 

três pleitos, este esteve representado pelas cores azul e branco na campanha de 

1996, pela cor verde na de 2000, e permaneceu pela cor verde na campanha de 

2004. O grupo considerado, da situação pelo fato de que também é o mesmo grupo 

que se encontra instalado no poder administrativo do município nos dias atuais, 

sempre foi representado nos pleitos analisados pela cor vermelha. 

Ainda nesse contexto, é possível descrever outros símbolos que também 

fizeram parte das campanhas e que se integra a cultura politica do município. Junto 

a cada grupo politico, que por sua vez, possui suas respectivas cores, foi introduzido 

também nomes de animais, a fim de representar culturalmente os eleitores 

carnaubaenses. O grupo que foi representado pelas cores azul e branco 

(unicamente no pleito de 1996) e sequencialmente pela cor verde, associou o 



 

 | CENAS E CENÁRIOS DA POLÍTICA CARNAUBAENSE: A SIMBOLOGIA DAS ELEIÇÕES E 
A FORMAÇÃO DE UMA CULTURA POLÍTICA PARTICULAR. (1996 A 2004) 

187 

 

pássaro bacurau192 como elemento cultural predominante de suas campanhas, 

ocasionando neste caso, à identificação temporária do eleitor pelo nome do pássaro. 

O grupo que foi representado pela cor vermelha nos pleitos já referenciados, atribuiu 

ao seu reduto o nome de outro pássaro como elemento cultural e representativo. O 

pássaro arara, foi associado ao grupo pelas descrições características que o mesmo 

tem, possuindo cores padrões no seu corpo, sendo a cor vermelha uma delas. 

Analisando esse conjunto de elementos de cada grupo, os mesmos foram 

tidos como meios essenciais durante as referidas campanhas. Compuseram o 

cenário da politica local e transformaram socialmente o cotidiano dos eleitores e 

candidatos nesse período. 

Os pleitos eleitorais de 1996, 2000 e 2004 foram marcados por movimentos 

políticos, fervorosos, visando sempre à conquista do poder administrativo por cada 

candidato. Nestas campanhas, os candidatos vitoriosos nas disputas eleitorais foram 

os seguintes, apresentados pela sua ordem, respectivamente: Nelson Gregório 

Bezerra em 1996 pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileiro), Luiz 

Gonzaga Cavalcante Dantas (Luizinho) em 2000 sendo candidato pelo Partido 

Socialista Brasileiro (PSB), e Zenildo Batista de Souza em 2004 pelo PMDB (Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro). A população carnaubaense que vivenciou o 

referido período descreve com detalhes a história dessas campanhas, 

apresentando, através de sua memória, detalhes específicos, claros e objetivos de 

fatos e acontecimentos que marcaram a história dessas campanhas.  

Ainda relacionando-se aos elementos simbólicos usados nas campanhas da 

cidade, além das cores, dos nomes de animais, também foi observado no período 

em tela, a presença de outros elementos identificadores, sendo esses, tanto dos 

candidatos como dos eleitores. As letras de paródias podem ser aqui referenciadas 

como aquelas que ajudam, embalam, e memorizam o número do candidato de 

partido A ou B. 

                                                           
 

192
 O termo bacurau foi denominado ao eleitor de Aluízio Alves na campanha eleitoral a governador do estado 

do Rio Grande do Norte- RN no ano de 1960. O mesmo foi atribuído em virtude de que o candidato Aluísio 
varava à noite em comícios e passeatas e seus eleitores o acompanhavam. A associação ao pássaro bacurau se 
estabelece por essa relação de que se apresenta como uma ave que não dorme durante a noite, uma espécie 
de coruja. 
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As manifestações partidárias no município ocorreram justamente quando bem 

já estavam definidos os candidatos, seus partidos e seus elementos simbólicos: 

cores, animais, signos, letras de paródias, imagens, entre outros que até então são 

apresentados e consideravelmente aceitos pela sociedade eleitoral de Carnaubais. 

Decidido de qual lado da sociedade política fará parte, o eleitor passa a ser 

identificado pelos aspectos simbólicos já citados e a partir desse processo de 

identificação defende seu grupo político, que neste caso, ganharia um nome, uma 

cor, um animal, e várias músicas como meio de representação e identificação 

política.  

No ano de 1996, assim como descreve, a eleitora Josivânia Medeiros, a 

eleição carnaubaense teve vários candidatos, tendo cada um deles uma ou mais 

cores atribuídas ao seu partido, no ano em questão, as manifestações políticas 

emergiram um pouco diferentes no que diz respeito às outras eleições 

subsequentes. Logo todas as descrições dos pleitos já citados se articulam na 

composição das memórias dos eleitores da cidade, assim como descreve a eleitora 

já citada: 

A cada ano que passa a cada política que passa é uma 
história né. e a história de 96 foi quando Zenildo era o 
prefeito que houve a candidatura que Dr. Zenildo apoiou 
Nelson e George como visse e o Luizinho foi candidato, 
Luizinho tinha sido o chefe de gabinete de Zenildo, rompeu 
com Zenildo na época pra ser candidato a prefeito né. Ai foi 
Nelson e Luizinho, que foi uma campanha muito bonita 
dentro de Carnaubais, porque o povo não queria Luizinho de 
jeito nenhum, não queira, não queria Luizinho de jeito 
nenhum. Não queria Luizinho porque Luizinho era do PT, o 
PT hoje é bem visto né, que teve Lula, veio ter destaque 
depois de Lula e Dilma (...). Então o povo queria Nelson, o 
povo que fez a campanha de Nelson, o povo colocou Nelson 
na rua, colocava Nelson nos braços, levava Nelson pra 
dentro do mercado, fazia churrasco pra Nelson, todo mundo 
se juntava, um dava um quilo de carne outro dava um quilo 
de carne, era mais churrasco, feijoada era pouco. Era 
bebida, menino foi uma campanha tão bonita dentro de 
Carnaubais, eram as bandeiras nas ruas, era gente... Nesse 
tempo podia comício, podia banda, podia tudo né, e Nelson 
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era, era, era azul e branco, era o partido de seu Nelson e 
Luizinho era o vermelho (...).193 

A eleitora entrevistada nos apresenta detalhes particulares da campanha 

eleitoral de 1996, onde se percebe em suas descrições que o processo eleitoral que 

teve como candidatos, Nelson Gregório e George Filadelfo, Luiz Cavalcante 

(Luizinho), e Chaguinha de Geovane, foi marcado pela presença do povo nas ruas, 

dentro de locais públicos, e que um grupo político composto pelos partidos do PSDB 

e PMDB usou em sua campanha várias cores: o azul e o branco como cores 

predominantes do PSDB e a cor verde como elemento predominante do PMDB. Os 

aspectos que foram descrevidos em sua fala nos permitem identificar e compreender 

o momento em que o eleitor se manifesta. 

Diante destas concepções, ficamos atentos para a análise do contexto político 

da cidade de Carnaubais, identificando desta forma a originalidade, ou seja, como 

acontecem essas divisões e classificações sociais. Para este procedimento, 

realizado até então a partir da atividade política, observa-se a formação de um 

período identificado por “tempo das promessas” segundo a concepção de Barreira 

(2006), onde descreve a seguinte situação:  

No tempo das promessas, expressão também utilizada por 
eleitores para falar sobre a época das campanhas eleitorais, 
as disputas entre candidatos materializam-se em eventos e 
situações portadores de visões, divisões e classificações 
sociais. Identificações emergem (quem fica de que lado), 
quando se afirmam pactos ideológicos, arranjos e 
estratégias que integram o campo da política. (BARREIRA, 
2006, PAG. 178).  

As divisões e classificações sociais que surgem a partir dessas manifestações 

políticas podem ser discutidas (vistas) nesse sentido como estratégias de 

aproximação dos candidatos, tendo em vista suas ações, uma vez que são através 

dessas divisões, que se torna possível identificar por uma forma individual ou por 

família (coletivamente), quem realmente pertence ao grupo A ou ao grupo B.  

Após essa divisão e esse processo de identificação, os eleitores 

carnaubaenses se manifestam também pela pintura do nome e número do candidato 

                                                           
 

193 Entrevista concedida por Josivânia Medeiros de Oliveira, Funcionária Pública Municipal e militante partidária 
do PMDB. Realizada em 19/08/2013. 
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em suas residências, pelas bandeiras, pelas camisetas de campanha, e pelos 

adesivos postos em seus automóveis, que possui a finalidade especifica de somente 

identificar o eleitor simbolicamente. Alguns eleitores quando indagados sobre os 

elementos de sua identificação, não sabem esclarecer, descrever de fato, de onde 

ou como se originou o uso desses elementos. Apenas identificam como aspectos 

necessários para uma campanha eleitoral. Outros até afirmam não saber a origem 

dos nomes referentes aos animais, aos pássaros bacuraus e araras, porém relatam 

através de suas memórias que simplesmente “gostam” de serem chamados, 

referenciados pelos animais já citados. Nunca pararam pra pensar os eleitores, 

sobre o verdadeiro motivo que levou a formação dessa cultura, onde se atribui aos 

grupos políticos partidários, nomes de animais, cores e sons.  

As relações que se estabelecem entre esses grupos políticos, apresentam-se 

por uma questão de rivalidade, antipatia, confrontos políticos, difamações e calúnias 

sobre os candidatos, entre outros aspectos que compõem todo esse cenário de 

sociabilidade política da cidade, durante os pleitos eleitorais. A partir dos fatores já 

listados cada grupo, ou cada eleitor defende sua posição política. Os eleitores do 

grupo verde não podem, não devem em hipótese alguma apresentar-se na 

sociedade vestindo as cores do grupo adversário, e assim, tal processo se 

estabelece tanto para os eleitores que compõem o grupo verde como para aqueles 

que fazem parte do grupo vermelho. 

Este procedimento se executa, em razão da fidelidade partidária, ou ao grupo 

político a qual cada eleitor pertence. As relações sociais existentes entre os eleitores 

são, portanto outro fator emergente, durante as campanhas eleitorais 

carnaubaenses, onde se apresentam por diversas formas, manifestadas pelo 

eleitorado. Os círculos de amizade entre os cidadãos podem ser aqui, citados como 

elemento marcante da política da cidade, em virtude de que a partir desse período a 

qual o eleitor se manifesta, se identifica e passam a pertencer a um determinado 

grupo político, os famosos círculos de amizade começam a serem desfeitos, em 

razão de pertencerem os eleitores á grupos políticos opostos. O elemento abordado 

faz parte da cultura política da cidade, o que adiante observaremos detalhadamente 

pela memória dos eleitores entrevistados.  
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Durante o processo eleitoral, essa configuração se estabelece, modificando 

de certa forma, alterando até então, o comportamento eleitoral dos indivíduos, 

criando desta maneira, o eleitor, novas relações sociais, novas sociabilidades. É o 

que descreve minuciosamente a eleitora Josivânia Medeiros:  

(...) Então eu tenho muitos amigos que votavam em Luizinho 
e tal. Quando é na época de campanha, as pessoas 
mudam, ficam indiferentes com agente, passa a soltar 
piadas, passa a criticar, eu nunca fiz isso, até porque eu 
nunca gostei de ficar em cima de muro, nem nunca enganei 
a ninguém, nem nunca enganei a nenhum deles, que eu não 
votaria em Luizinho, em possibilidade nenhuma, nunca 
deixei transparecer que isso poderia acontecer (...).  

Esse momento, a qual a entrevistada descreve, a partir de sua percepção, se 

insere no contexto eleitoral onde pode ser referenciado pelas ações realizadas pelo 

candidato podendo ser aqui definidas segundo Barreira (2006) da seguinte forma: 

“Acompanhamento pessoal ao candidato nos domicílios eleitorais, pela visita á 

instituições públicas, pelas visitas á feiras livres e mercados públicos, pela 

participação em eventos políticos particulares, do tipo: carreatas, passeatas, 

comícios, assim como também pela participação em debates políticos”. 

Essas ações apresentam-se como possibilidades que juntas formam e 

caracteriza esse contexto eleitoral, essa cultura política que permite fazer com que 

haja entre os eleitores essas divisões, privatizando até mesmo suas relações 

pessoais para com os demais que fazem parte de outros grupos políticos. 

O quadro demonstrativo a seguir, nos possibilita compreender como se 

estruturou essas campanhas, referindo-se aos seus candidatos, pleitos, e símbolos 

representativos. Vejamos: 

 

CANDIDATOS ANO 

ELEITORAL 

PARTIDOS CORES ANIMAL 

Nelson Gregório 1996 PSDB Azul e 

Branco 

Bacurau 
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Luiz Gonzaga 2000 PSB Vermelho Arara 

Zenildo Batista 2004 PMDB Verde Bacurau 

Dados gerados através dos relatos de entrevistas orais e referenciados pela seguinte obra 
da coleção carnaubaense (de caráter memorialístico). SOUZA, Francisco Antônio Oliveira 
de. A historiografia da terra dos verdes carnaubais: Da origem a atualidade. Coleção 

Carnaubaense. Carnaubais- Rio Grande do Norte. 

 
 

O quadro apresentado traz as principais informações ligadas a cada 

candidato, que por sua vez, saiu vitorioso em cada pleito analisado. Diante destas 

informações, que até então já foram discutidas anteriormente nesta pesquisa, 

percebemos que o eleitor carnaubaense sempre esteve condicionado a este modelo 

de campanha, sempre esteve presente nos principais movimentos do seu candidato, 

o que caracteriza de fato para os moldes da cultura politica como ferramenta 

primordial, classificando os eleitores e candidatos culturalmente. 

Em outras ocasiões, o Jornal periódico que circulava na cidade na campanha 

de 2004, apresentou ao eleitor, as principais obras do governo situacionista no 

período, os seus movimentos políticos, e com bastante frequência também 

apresentou severas criticas ao grupo adversário, sejam essas executadas através 

de artigos de opinião, charges, ou figuras. Esse periódico tinha como nome, como 

título, “O Carnaubaense” e possuía caráter, de apenas divulgar bem como 

apresentar aos seus leitores as ações do administrador público municipal no período 

de 2001 a 2004. Em contra posição, o grupo liderados pelo grupo adversário ao 

sistema, também apresentou nesse mesmo período uma ferramenta de divulgação 

de suas ações políticas. Este se apresentou nos espaços sociais da cidade por um 

boletim independente intitulado como “A Folha”. 

Percebe-se a partir da apresentação e veiculação desses dois meios de 

elementos propagandísticos que, houve no período disputas eleitorais calorosas, 

que faziam das campanhas, fatos e acontecimentos marcantes que ficaram na 

história. Para exemplificar, sofre o que se produzia nas matérias dos jornais, temos o 
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seguinte fato: Em um dos movimentos políticos realizados em carnaubais pelo grupo 

partidário comandado por Luizinho Cavalcante, foi possível perceber a presença dos 

eleitores em um evento realizado pelo mesmo, usando elementos simbólicos que os 

identificava. Neste caso temos o uso da cor vermelha, como elemento predominante 

da representação, que o eleitor participou do movimento político descrito a seguir 

pelo Jornal O Carnaubaense, (Imagem 01) que circulava na cidade pelo grupo do 

militante Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas (Luizinho) como ficou conhecido 

popularmente. 

 

IMAGEM 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Convenção da coligação Vitória do Povo no ano de 2004. Fonte: Jornal O Carnaubaense/ 
Biblioteca Municipal Celina Duarte. 

 
 O Jornal O Carnaubaense, ao analisar a participação dos eleitores nos 

movimentos políticos realizados pelo candidato, indica o apoio dos eleitores e 

crescimento de sua campanha para reeleição no pleito de 2004. Esses movimentos, 

são cenários marcantes na política local, onde facilitou de fato a proximidade do 

candidato com o eleitor, podendo ser vista não somente nos movimentos de uma 

grande quantidade de pessoas como também no contato, que faz o candidato de 

forma constante nos municípios do interior do estado, através da política do ‘corpo a 

corpo”, no sistema de visitação de “casa a casa”. Esse contato também serve de 

oportunidade para o eleitor decidir sua posição perante o pleito, ao mesmo tempo 
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em que serve também como momento de autorização para que o candidato 

identifique a casa do eleitor, fixando cartazes com sua foto e número, “pregando” 

sua bandeira e firmando compromissos. 

 A eleição no município pode ser vista como um momento que 

possibilita transformações no cotidiano dos cidadãos, o que logo são acarretadas 

pelas divisões dos elementos culturais e simbólicos. Diante desta perspectiva temos 

um conjunto de símbolos usados nos pleitos que facilitam a aproximação do 

candidato com o eleitor. 

 

 

Conclusão 

 

Este trabalho apresenta a história dos eleitores carnaubaenses, e de um 

evento que movimentou toda a cidade. As eleições do município foi uma 

movimentação que fez e faz com que cada eleitor da cidade saía de suas casas, 

identificados pelo uso das cores, bandeiras, acessórios, lenços, bonés e camisetas. 

Podem até caminhar quilômetros e quilômetros, mas não perdem a vontade de 

querer sempre participar, está presente. Envolvidos pelas músicas de campanhas, 

paródias, ritmos musicais, todos caminham pela mesma razão e pela mesma alegria.  

 As eleições municipais apresentam-se como o objeto de estudo da 

nossa pesquisa, permitindo a análise dos elementos particulares das campanhas 

eleitorais do município. Investigamos a partir dos estudos realizados, o processo de 

identificação do eleitor, bem como analisamos as manifestações políticas eleitorais 

ocorrentes na cidade de Carnaubais/RN, nas campanhas de 1996, 2000 e 2004. 

 A partir do estudo das eleições municipais, podemos perceber que a 

cidade passa por uma série de transformações políticas-sociais, favorecendo nesse 

sentido, as várias mudanças no cotidiano dos eleitores. Esse momento permite 

identificar a formação de um novo cenário, marcado pela presença de cores, 

animais, músicas, cartazes, bandeiras, e carros de som. Apresenta-se de forma 

muito peculiar, e faz parte da cultura política do município, inserindo elementos 

simbólicos, culturais e representativos como aspectos que identificam, simbolizam, 

ou que demarcam. 
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Percebemos a partir da análise das campanhas eleitorais que a cidade, ela 

passa a ser dividida, territorializada, demarcada nesse período de visibilidade 

política. O território entendido como espaço de disputa, torna neste caso, palco de 

uma série de acontecimentos, que justifica o momento e a maneira de como cada 

eleitor se apresenta nesse período para a sociedade. 

 Todos esses elementos, eventos e manifestações fazem parte da 

cultura política do município e a apresentação dessa cultura evidencia por outras 

razões a formação de uma cultura política personalista, tendo como característica 

relevante, as tomadas de decisões do eleitor na hora do voto. Enfeitada por uma 

série de símbolos, e dividida pela formação de dois grandes grupos políticos, a 

cidade também é cenário nesse período das realizações dos eventos políticos 

executados por cada grupo. Os candidatos junto com sua equipe de campanha 

realizam os famosos comícios, passeatas e carreatas em beneficio do crescimento 

de sua popularidade, ao mesmo tempo em que usam de seu marketing para 

conquistar o voto do eleitor carnaubaense. 

 Na política do corpo a corpo, feita pelos candidatos e sua equipe de 

campanha, é permitido perceber que cada grupo político da cidade, quando começa 

a realizar este processo, favorece ao momento denominado pela demarcação do 

espaço. As casas, juntos com seus eleitores passam a ser um alvo de disputa pelos 

candidatos. Nesse sentido o território ele é disputado, casa a casa, espaço por 

espaço, visando alcançar os interesses próprios de cada grupo ou candidato. A 

demarcação do espaço é realizada através dos símbolos, que por sua vez passam a 

identificar as residências dos eleitores. 

 Apresenta por outras razões uma conclusão preliminar, justificando as 

mudanças ocorridas no cotidiano dos eleitores nesse período das campanhas 

eleitorais, pelos seguintes aspectos: relações de sociabilidades, o processo de 

identificação junto aos elementos simbólicos, e as diversas formas de manifestação 

vistas nos pleitos analisados, pelo conjunto de atitudes e ações dos candidatos 

como também dos eleitores carnaubaenses são exemplos que juntos caracterizam a 

cultura politica do município. 
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O processo de colonização da América portuguesa teve no seu cerne 

estrutural a política de doação de sesmarias visando o povoamento e o incentivo ao 

cultivo da terra para o sustento da Coroa. Tal instituto foi amplamente utilizado nos 

espaços conquistados, influenciando na configuração da organização territorial das 

diversas colônias no ultramar. Hoje, as informações contidas nas cartas de 

sesmarias fornecem um panorama sobre a dinâmica da vida colonial, constituindo-

se assim em documentos importantes para os estudiosos do período. 

Assim, o objetivo desse artigo é analisar a implementação do sistema 

sesmarial na capitania do Rio Grande no início do século XVII tendo como base as 

informações do Translado do Auto de Repartição das Terras do Rio Grande195, 

documento detentor de informações privilegiadas sobre as primeiras doações de 

sesmarias e a formação do espaço colonial da capitania no período Filipino (1580-

1640). Tal período foi marcado por uma nova configuração da estrutura institucional 

colonial portuguesa reforçando a base da estrutura administrativa que vigeu durante 

                                                           
 

194Graduanda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A autora também integra o 
Laboratório de Experimentação em História Social (LEHS) do departamento de história da UFRN. E-mail: 
elenizetp@gmail.com. Trabalho orientado pela professora doutora Carmen Margarida Oliveira Alveal, 
professora adjunta do departamento de História da UFRN. 
195TRASLADO do Auto de Repartição de Terras do Rio Grande. Revista do IHGRN, v.7, n. 1 e 2,p. 5-131, 1909. 
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séculos (SERRÃO, 1994). Uma dessas mudanças diz respeito ao aumento da 

fiscalização sobre as doações de sesmarias e a redistribuição de terras não 

aproveitadas na América portuguesa. 

A ocupação do imenso território da colônia se deu a partir da divisão em 

capitanias hereditárias: imensas extensões de terra doadas a particulares que 

deveriam povoar, proteger e administrar o território. No caso da capitania do Rio 

Grande, a doação foi destinada a João de Barros, feitor das Casas de Mina e da 

Índia, em 1535. O donatário e seus filhos tentaram por duas vezes ocupar a 

capitania, mas não lograram êxito devido a reação dos indígenas que habitavam a 

terra. Os índios Potiguara dominavam a faixa litorânea da capitania e não estavam 

sozinhos na luta de resistência. Os franceses exploravam plantações de pau brasil 

na região e se juntaram aos índios para combater os portugueses  (CASCUDO, 

1999). 

Diante da ameaça estrangeira, o Rei retomou a possessão do Rio Grande, 

indenizou a família de João Barros e emitiu ordens aos capitães mor de Pernambuco 

e Paraíba, Manuel Mascarenhas Homem e Feliciano Coelho, para que 

organizassem uma expedição armada, marítima e terrestre, para a conquista do Rio 

Grande.  

 A conquista só ocorreu em 1598 e foi consolidada no ano seguinte graças a 

um acordo de paz realizado entre os chefes indígenas e os colonizadores, na 

Paraíba em 11 de junho de 1599. Dentre os chefes da expedição terrestre estava 

Jerônimo de Albuquerque, organizador do processo de paz com os índios 

(TAVARES DE LIRA, 1982). 

Feita as pazes com os Potiguaras, foi iniciada a construção da Fortaleza dos 

Reis Magos que teve como primeiro capitão Jerônimo de Albuquerque, nomeado 

pelo líder da expedição conquistadora, Manuel Mascarenhas Homem, em 1598 

(POMBO, 1922). O cargo de capitão mor foi exercido provisoriamente 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 

provisoriamente atendendo à ordem do Governador Geral, mas, neste momento 

quem exercia de fato a função de capitão mor era Jerônimo de Albuquerque. Este 
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pleiteou ao rei o cargo de capitão mor efetivo, conseguindo em 1603 a nomeação 

(POMBO, 1922). 

Assim, coube ao novo capitão mor cuidar da demarcação da futura cidade e 

da povoação. Segundo Cascudo, junto com a fundação da cidade em dezembro de 

1599, foi fundada a Igreja Matriz em um terreno elevado distante do forte meia légua 

(na atual Praça André Albuquerque Maranhão). Nesta localidade, Jerônimo de 

Albuquerque demarcou os limites da cidade com cruzeiros de posse. Cidade aliás,  

que adquiriu o status de cidade por ter sido fundada no período filipino, já que a 

Coroa espanhola criava cidades ao invés vez de vilas. A organização política da 

capitania só foi consolidada com a criação da Câmara para a administração 

municipal da Cidade do Natal que ocorreu devido aos pedidos dos moradores que 

recorreram ao Governador Geral Diogo de Meneses (1608-1612) pedindo “modos de 

governança”. Este indicou um juiz ordinário, vereador, escrivão da câmara, 

procurador do conselho e o procurador dos índios.  

A doação de sesmarias foi um incentivo para atrair pessoas de outras 

capitanias para ocupar o território, cultivar a terra e investir principalmente em cana-

de-açúcar. A legislação sesmarial aplicada na colônia, determinava a concessão de 

terras para pessoas que pudessem povoar e cultivar a terra em determinado período 

de tempo. No entanto, ocorreram que alguns abusos cometidos por doadores e 

sesmeiro no que tange ao uso da terra. O Caso da capitania do Rio Grande não foi 

diferente. 

O Auto de Repartição consiste no levantamento das 186196 sesmarias doadas 

na capitania do Rio Grande de1600 a 1614.  A elaboração deste levantamento é 

resultado de uma averiguação e repartição das terras feita por Alexandre de Moura, 

capitão mor de Pernambuco no período, pelo ouvidor geral Manuel Pinto da Rocha e 

pelo desembargador Afonso Garcia Tinoco, por ordem do rei Felipe II (1598-1621) 

por meio da provisão197 real de 12 de setembro de 1612. Na provisão constavam 

reclamações do rei, que, informado por meio de denúncia, de não se sabe quem, foi 
                                                           
 

196
Todas estas sesmarias constam na Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-Brasileiro), base de dados 

que pretende disponibilizar on-line as informações das sesmarias concedidas pela Coroa Portuguesa no mundo 
atlântico. Disponível em <www.silb.cchla.ufrn.br>. Acesso em 16 de mar. 2014. 
197

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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informado que alguns moradores da capitania não estavam cumprindo com o dever 

de cultivar a terra recebida por doação, ocasionando assim prejuízos para a fazenda 

real tendo em vista o pagamento do dízimo sobre a terra. 

Além disso, o rei considerou exorbitante a quantidade de terras doadas pelo 

capitão mor Jerônimo de Albuquerque (1603-1610) aos seus filhos Matias e Antônio 

Albuquerque, que segundo a denúncia, não cumpriram com a obrigação de cultivar 

as terras. Desse modo, o rei mandou que se dividissem 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 rei, 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 

religiosos198. A quantidade de terras que a Companhia de Jesus recebeu no Rio 

Grande extrapolava o sustento deles, 10 léguas de terra para manter 2 currais de 

gado sem o pagamento de tributos representava um prejuízo considerável para a 

Fazenda Real. Os padres ainda receberam mais 4 doações neste período. Assim, o 

rei ordenava que se reduzissem as terras dos padres da Companhia e de todos 

aqueles que tivessem quantidade exorbitante de terras e não as tiverem cultivado 

devidamente. O rei ainda se mostrou benevolente para com as pessoas que fizeram 

benfeitorias mesmo que fora do tempo determinado, permitindo que elas ficassem 

com as terras. 

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. 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 
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CÒDIGO Filipino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal. Livro II, Título XI, P. 430-1. 
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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.  

 A doação deveria ser de acordo com as reais possibilidades de cultivo do 

sesmeiro. Nas Ordenações Filipinas não existia nenhuma referência sobre a 

extensão das terras. Mesmo com esta indicação, muitos sesmeiros possuíam 

quantidade de terra acima das suas condições de cultivo, deixando-as sem proveito. 

Para a Coroa, este procedimento gerava prejuízos para a Fazenda Real, já que os 

sesmeiros pagavam o dízimo sobre a terra recebida. Se eles não produziam nada, 

não tinham como pagar o imposto e não existia a razão de ser da sesmaria. 

 O aproveitamento da terra estava diretamente ligado à produção de materiais 

rentáveis aos circuitos da comercialização externa. Portanto, não era a mera 

produção de alimentos para atender as necessidades dos habitantes da colônia e 

sim a produção para exportação, mas especificamente de cana-de-açúcar. Aquelas 

capitanias que mais produziram nesse sentido, ou seja, com excedente, adquiriam o 

status de centro justamente por reunir mais condições de contribuir com o projeto 

imperial português. 

A obrigatoriedade do cultivo remontava a Lei Sesmarial de D. Fernando I, de 

1375 (VARELLA, 2005). O cultivo era o fundamento jurídico da sesmaria, que 

naquele momento histórico havia sido determinado devido à grave crise de 

abastecimento que Portugal enfrentava. A Grande Peste que assolou a Europa no 

século XIV, causou queda demográfica e escassez de mão de obra, foi determinante 

para a queda da produção de alimentos e a propagação da fome. O instituto da 

sesmaria então era um forte incentivo para que a população produzisse alimentos e 

ajudassem a reerguer Portugal. 

Sobre a implantação do sistema sesmarial na América portuguesa199, faz se 

necessário analisar as diferença entre o conceito e a aplicação da sesmaria em 

Portugal e na colônia. Em Portugal, segundo a definição das Ordenações 

                                                           
 

199
A tese de doutorado de Carmen M. Oliveira Alveal apresenta um estudo esclarecedor sobre a implantação 

do sistema sesmarial no mundo atlântico português. Ver mais em: ALVEAL, Carmen Margarida Oliveira, 
Converting Land into Property in the Portuguese Atlantic World. 16 th-18thCentury. 354 p. Tese (Doutorado 
em História)- Johns Hopkins University. 2007.       
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Manuelinas (1514-1603), as sesmarias eram terras doadas que pertenciam a um 

senhorio, mas por não terem sido aproveitadas (lavradas) deveriam ser doadas a 

quem pudesse aproveitar. Na América portuguesa, devido ao imenso território, a 

sesmaria era uma porção de terra geralmente nunca cultivada antes, doada aos 

súditos da Coroa para que povoassem e cultivassem. No entanto, o tempo de cultivo 

era determinado por lei, nas Ordenações Manuelinas o prazo era de 5 anos. O 

regimento de Tomé de Souza de 1548, norteou a aplicação da legislação sesmarial 

na colônia, estipulando 3 anos para o aproveitamento. 

Ser sesmeiro na América portuguesa estava associado a uma oportunidade 

de ascensão em uma sociedade tão marcada pela condição hierárquica como a 

sociedade do Antigo Regime. O pedido dava-se por meio de uma petição onde o 

candidato a sesmeiro deveria declarar suas informações, como local de residência e 

os motivos pelos quais requeria a terra, deveria informar a situação geográfica da 

terra pedida, extensão, limites bem como deixar evidente a sua condição social, 

financeira (cabedal) para embasar o pedido. O governador era a autoridade local 

responsável pelas doações e decidia se seria feita a doação integral tal como foi 

pedida, se seria parcial ou se não haveria a doação. No caso da capitania não ter 

governador, o capitão-mor assumia esta responsabilidade. 

Para o Rio Grande, essas primeiras cartas de sesmarias (pedido) não foram 

encontradas. O Auto de Repartição reúne estas doações a partir de informações 

concedidas por antigos moradores da Capitania e por algumas informações que 

constam nos livros de registros das doações. Estes moradores mais antigos 

aparecem como protagonistas de um suposto conflito na capitania. É possível 

deduzir isto a partir da análise da provisão do rei e de alguns dados do Auto de 

Repartição. Não fica explícito em momento algum a autoria da denúncia: 

Eu Elrey faço saber aos que este alvará virem que eu sou 
ynformado que na capitania do Rio Grande do estado do 
Brazil se repartiram terras a diversas pessoas com 
obrigação de as cultivarem e beneficiarem, conforme as 
condições e obrigações que lhe foram postos com que não 
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tem comprido e em meu serviço e fazenda recebem perda 
[...]200 

Mas, Costa Porto, em sua obra clássica “Estudo sobre o Sistema Sesmarial”, 

afirma que a denúncia foi feita pelos moradores da capitania e Márcia Motta, em 

“Direito à terra no Brasil: A gestação do conflito 1795-1824” confirma esta 

informação. No entanto, de acordo com a leitura do documento não é possível 

identificar a autoria da denúncia. Mas, é possível levantar algumas hipóteses. Como 

consta do documento, o capitão mor da capitania do Rio Grande, em 1614, era 

Francisco Caldeira de Castello Branco. Coube a ele informar aos componentes da 

diligência quais eram as terras que estavam sendo aproveitadas e quais eram as 

que estavam sem uso. Segundo as informações do Auto, o capitão mor alegou que 

estava no comando da capitania há pouco tempo e por isso não tinha notícia destas 

terras. Então convocaram o padre vigário Gaspar Gonçalves da Rocha, o primeiro 

padre vigário da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação, e o morador Manuel 

Rodrigues como informantes que ajudaram a reunir as informações sobre as terras, 

por serem os moradores mais antigos. 

No Auto, consta o registro das doações recebidas pelo vigário. Ele recebeu 4 

doações do capitão mor João Rodrigues Colaço, entre 1601 e 1604, e duas doações 

de Jerônimo de Albuquerque, em 1604: 

 

Tabela 1: Sesmarias doadas ao padre vigário Gaspar Gonçalves da Rocha
201 

Autoridade Ano Extensão 

1. Cap. mor João Rodrigues Collaço 1601 2.000 braças em quadra 

2. Cap. mor João Rodrigues Collaço 1601 Chãos no sítio da cidade* 

3. Cap. mor João Rodrigues Collaço 1601 1.000 braças em quadra 

4. Cap. mor João Rodrigues Collaço 1603 1.500 braças de comprimento e 500 braças de 

largura. 

                                                           
 

200
Provisão de Sua Magestade pello Conselho das Yndias sobre a repartição das terras do Ryo Grande. Op.cit. 

p.9. 
201

TRASLADO do Auto de Repartição de Terras do Rio Grande. Revista do IHGRN, v.7, n. 1 e 2, p. 5-131, 1909. 
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5. Cap. mor Jerônimo de 

Albuquerque 

1604 300 braças em quadra 

                                   * Pequena medida de terra doada dentro dos limites da Cidade do Natal. 

Nesse sentido uma hipótese viável para o caso é que o autor da denúncia 

teria sido o padre vigário. No período em que João Rodrigues Colaço esteve no 

poder da capitania (1600-1603), o vigário foi beneficiado com cerca de 3.500 braças 

de terra (5.510 hectares) que aproveitou fazendo casas, construiu um trapiche e 

mantinha a atividade de pesca. Já no longo período em que Jerônimo de 

Albuquerque esteve no comando da capitania (1603-1610), o vigário havia recebido 

apenas uma sesmaria de 300 braças.  

Estaria o vigário ressentido por não ter recebido tantas braças como recebia 

no governo anterior? Analisando as doações destinadas aos padres da Companhia 

de Jesus é possível observar a diferença impressionante da extensão das terras 

doadas.  

 

Tabela 2: Sesmarias doadas aos padres da Companhia de Jesus
202

 

Autoridade Ano Extensão 

1.       Cap. mor João Rodrigues Collaço 1600 1 légua 

2.       Cap. mor João Rodrigues Collaço 1600 Chãos no sítio da cidade 

3.       Cap. mor João Rodrigues Collaço 1601 ½ légua em quadra 

4.       Cap. mor Jerônimo de Albuquerque 1607 14 léguas 

 

Os jesuítas estavam com a posse de boa parte das terras conhecida e 

explorada da capitania. Diante deste quadro, é possível inferir que havia um cenário 

propício para a disputa de terras ou desavenças, culminando em uma denúncia ao 

                                                           
 

202 
Ibidem. 
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rei feita pelo padre vigário. Nesse contexto, o aumento do poder dos religiosos da 

Companhia poderia ter culminado em uma rixa entre clero secular e regular.  

As terras que Jerônimo de Albuquerque doou aos seus filhos foram 

repartidas. Tal fato foi posteriormente esclarecido já que nestas terras estava em 

funcionamento aquele que veio a ser o maior engenho de cana de açúcar da 

capitania, o Engenho Cunhaú. Esta constatação leva a crer que a denúncia levada 

ao rei foi motivada por uma espécie e disputa ou inimizade contra Jerônimo de 

Albuquerque. Somente em 1628, a Metrópole reconsiderou a decisão da provisão 

real de 1612 e confirmou a integralmente a primeira doação, desfazendo a divisão 

que fora feita nas terras dos filhos de Jerônimo de Albuquerque (TAVARES DE LIRA, 

1982). 

Na leitura do documento, destaca-se outro episódio que certamente precisa 

de maiores estudos. O rei já havia mandado um alvará para o Governador Geral D. 

Diogo de Meneses ordenando que o mesmo realizasse a redistribuição das terras, 

mas o governador não cumpriu a ordem, cabendo ao seu sucessor Gaspar de 

Sousa (1613-1617) regularizar a situação.  Não se sabe o motivo pelo qual o ex-

governador não tenha cumprido a ordem do rei, mas é possível levantar algumas 

hipóteses. A primeira delas diz respeito à divisão governativa do Estado do Brasil em 

1608. O Governador Geral residia na Bahia e governava toda a jurisdição desde as 

capitanias do sul até as conquistas do norte que chegavam até a capitania do Rio 

Grande. Com a divisão governativa houve uma divisão entre a Repartição Sul e as 

capitanias do norte, cabendo ao Governador Geral Diogo de Meneses a jurisdição 

das últimas. Tal divisão havia sido imposta pelo rei para uma melhor distribuição 

administrativa, tendo em vista as descobertas de ouro, prata e metais preciosos na 

Repartição Sul, que ficou sob o comando de Francisco de Sousa. Em carta203 ao rei, 

Diogo de Meneses não se mostrou satisfeito com a divisão, já que ele havia sido 

designado para governar a jurisdição do Estado do Brasil como um todo e por 

acreditar que as verdadeiras riquezas do Brasil eram o pau-brasil e o açúcar por 

serem produtos de exportação mais rentáveis. As reclamações de Diogo de 

                                                           
 

203  

 Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais_057_1935.pdf>.  Acesso em dez. 2013. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais_057_1935.pdf
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais_057_1935.pdf
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Meneses não foram atendidas e a divisão permaneceu até 1612, mas só foi 

efetivada em 1613 no governo de Gaspar de Sousa. Diante do exposto, a 

insatisfação do ex-governador poderia ter resultado no descumprimento da ordem 

expedida na provisão do rei que mandava repartir as terras do Rio Grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Desse modo, a provisão real foi passada para o Governador Geral Gaspar de 

Sousa (1613-1617). O mesmo repassou outra provisão ao capitão mor de 

Pernambuco Alexandre Moura e o desembargador e juiz da fazenda, Afonso Tinoco 

Garcia, exigindo que anulassem e riscassem dos livros de registros as datas de 

sesmeiros que não cumpriram com as obrigações de povoamento e cultivo. 

 Em 21 de fevereiro de 1614, o escrivão publicou o traslado do auto que 

comunicou aos moradores e interessados em obter terras na capitania, a repartição 

das terras do Rio Grande. Antes disso, tal informação já havia sido repassada ao 

público na capitania da Paraíba, provavelmente na cidade da Paraíba e também na 

vila de Olinda, sendo o alvará pregado na porta das igrejas. O escrivão da fazenda, 

alfândega e almoxarifado da capitania do Rio Grande, Pero Vaz Pinto, confirmou 

também ter divulgado a informação em lugares acessíveis ao público da capitania e 

que havia pregado o alvará nas paredes da Igreja Matriz porque a mesma não tinha 

portas, demonstrando com isso a precariedade estrutural da mesma204. Cada data 

de sesmaria doada de 1600 a 1614, deveria ser registrada no Auto de Repartição 

bem como as particularidades de cada terra, se serviam para cana, roça, pasto, 

mantimentos, se tinha água, trapiches, escravos, a localização entre outros. Os 

sesmeiros que tinham terras na capitania, mas não apresentaram os títulos que 

comprovavam a posse da terra aos componentes da diligência, perderiam a posse 

da terra que seria considerada devoluta, sem a possibilidade de reaver a mesma. 

No universo das sesmarias que constam no Auto de Repartição é possível 

fazer uma avaliação dos primeiros anos de colonização da capitania do Rio Grande. 

As 186 sesmarias foram doadas para 84 sesmeiros. Muitos receberam várias 

doações, como foi o caso do vigário Gaspar Gonçalves da Rocha e os padres da 

Companhia de Jesus, e muitos abandonaram as terras. Para visualizar melhor o 

conjunto destes dados foram elaboradas tabelas computando estas informações de 

                                                           
 

204
TRASLADO do Auto de Repartição de Terras do Rio Grande. Revista do IHGRN, v.7, n. 1 e 2, p.15, 1909. 
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acordo com os doadores. Durante os 14 anos estudados, 7 autoridades concederam 

sesmarias na capitania, como mostra o quadro abaixo: 

 

Tabela 3: Doações por autoridades
205

 

Autoridades Nº de doações feitas 

Mascarenhas Homem (cap. mor da conquista) (1600) 2 

Cap. mor João Rodrigues Collaço (1600-1603) 54 

Cap. mor Jerônimo de Albuquerque (1603-1610) 108 

Cap. mor Lourenço Peixoto Cirne (1610-1611) 8 

Cap.mor Francisco Caldeira de Castello Branco (1613-1614) 12 

Dom Diogo (Governador Geral) (1608-1612) 1 

Gaspar de Souza (Governador Geral) (1613-1617) 1 

Total 186 

 

Jerônimo de Albuquerque foi o maior doador de sesmarias, levando em 

consideração o tempo de exercício na função de capitão mor da capitania. A doação 

feita por Mascarenhas Homem foi destinada a João Rodrigues Colaço, que foi o 

primeiro capitão-mor da capitania, é a doação de número 1 no Auto. Foram doadas 

2.500 braças de terra ao longo do rio Potengi ao primeiro povoador branco da 

                                                           
 

205
 Ibidem. 
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capitania que em pouco tempo tornou-se capitão mor. Com ele houve o início da 

distribuição de terras para povoamento. 

Um dado interessante e revelador sobre as doações é o número de terras 

consideradas devolutas. Após a averiguação, os dados obtidos mostram que 34% 

das terras foram consideradas devolutas e outros 20% eram terras que segundo os 

integrantes da diligência, não servia para nada ou não foram feitas benfeitorias 

nenhuma nas terras. É recorrente também os casos de sesmeiros que abandonaram 

as terras e foram embora da capitania, muitos ainda construíram casas que caíram e 

não foram reerguidas. Com relação as atividades econômicas desenvolvidas temos 

que 6% dos sesmeiros possuíam gado, 6% investiam em pescaria e pouquíssimos 

plantavam cana de açúcar, a exceção mais evidente  era justamente o Engenho 

Cunhaú que durante muitos anos foi o maior produtor de cana de açúcar da 

capitania. A produção de mantimentos, a exploração de salinas, olaria e a extração 

de madeiras são citadas no documento.  Pelos dados do Auto de Repartição é 

possível perceber que a mão de obra era inicialmente quase escassa na capitania, 

pois existe apenas uma referência sobre negros da guiné e outras 5 sobre escravos 

sem nenhum tipo de especificação. Eles pertenciam a João Rodrigues Collaço, ao 

padre vigário, ao médico da capitania, aos Jesuítas (4 negros da guiné) e aos 

senhores do Engenho Cunhaú. 

Este é um estudo inicial sobre a conquista e colonização de um espaço de 

fronteira que de acordo com os dados do Auto de Repartição das Terras,  foi um 

espaço de poucas oportunidades de exploração econômica. Tal constatação pode 

estar diretamente relacionada ao fato de que as terras propícias para o cultivo de 

cana de açúcar eram escassas, fazendo com que o gado fosse uma alternativa 

viável para os colonizadores. Mas, ainda é preciso compreender a trajetória dos 

agentes envolvidos na colonização e suas estratégias para prosperar em um espaço 

desconhecido, as levas migratórias e sua influência para a formação do espaço 

colonial da capitania. O diálogo com outras fontes primárias como os relatos de 

cronistas e de religiosos bem como a análise da historiografia sobre o tema, 

complementarão de forma significativa este trabalho  que apresenta possibilidades 

de estudo variadas e importantes para compreender os primeiros anos da 

colonização no Rio Grande.  
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TENSÕES E CONFLITOS ENTRE MAÇONS E ULTRAMONTANOS ATRAVÉS 

DO JORNAL MOSSOROENSE (1872-1875) 
 

Elioenai de Souza Ferreira
206

 

 

Resumo 
A presente pesquisa tem como objeto as tensões entre maçons e católicos 
ultramontanos conforme registradas no jornal Mossoroense entre os anos de 1872 e 
1875. O periódico, fundado e dirigido por indivíduos vinculados à Maçonaria, surgiu 
no contexto da Questão Religiosa, evento marcado por divergências entre setores 
conservadores da Igreja Católica, lojas maçônicas e o governo imperial. Tendo se 
desdobrado durante os cinco primeiros anos da década de 70 do século XIX, a 
Questão Religiosa marcou profundamente os meios políticos e religiosos do Brasil 
na transição do século XIX para o XX, inclusive com repercussão na mudança do 
regime político da Monarquia para a República. Diante disso, um dos objetivos da 
pesquisa ora em desenvolvimento é analisar o conflito entre os grupos supracitados, 
considerando as especificidades da sua ocorrência na cidade de Mossoró, buscando 
contribuir para a historiografia potiguar no âmbito da temática abordada. Nesse 
sentido, focalizaremos os discursos enunciados pelos maçons e seus aliados, 
considerando tais discursos como instrumentos de poder nas lutas de 
representações empreendidas pelos redatores do Mossoroense para construírem e 
afirmarem suas identidades enquanto paladinos das “luzes”, da “liberdade”, da 
“razão” em oposição aos “fanáticos” e “retrógrados” ultramontanos. Como suporte 
teórico para nossa análise, fazemos referência a FOUCAULT (2012), CHARTIER 
(1990) e HALL (2009). 
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Esta pesquisa está em fase de desenvolvimento no âmbito do Programa de 

Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

Sendo assim, ela não tem um caráter conclusivo, mas se guia por hipóteses e 

alguns vislumbres provocados por leituras de bibliografia e fontes pertinentes.  

Na década de 1870 surgiu na cidade de Mossoró207, na então Província do 

Rio Grande do Norte, um jornal denominado Mossoroense. Este periódico semanal 

circulou entre os anos de 1872 e 1875, sendo fundado e dirigido por indivíduos 

vinculados à Maçonaria e ao Partido Liberal em Mossoró. O intervalo cronológico 

delimitado anteriormente se refere à primeira fase de circulação do jornal208, que 

ocorreu no mesmo período da emergência da chamada Questão Religiosa.209  

Nessa primeira fase de circulação, o Mossoroense situava-se como um 

periódico de abrangência regional, recebendo correspondências procedentes de 

outras cidades da Província, tais como Assu, Apodi, Natal, Imperatriz (atual cidade 

de Martins), Jardim do Seridó, Pau dos Ferros, Catolé do Rocha, na vizinha Paraíba 

e Recife, capital pernambucana. Além disso, reproduzia notícias e colunas 

publicadas em outros jornais, tais como A República e Jornal do Commercio, ambos 

oriundos da capital do Império, o Rio de Janeiro. 

O Mossoroense explicitava, em seus cabeçalhos, sua linha editorial e sua 

orientação política. Até a edição do dia 08 de novembro de 1873 se apresentava 

como “semanário politico, commercial, noticiozo e anti-jesuitico”. A partir da edição 

do dia 02 de fevereiro de 1874, posiciona-se como “órgão do Partido Liberal de 

Mossoró, dedicado aos interesses do município, da província e da humanidade em 

geral”.  

                                                           
 

207
 Na época, Mossoró era um centro regional de comércio. Localizada no oeste da Província, tinha ligações 

com outras regiões do mesmo território, como o Seridó, e com províncias vizinhas, tais como o Ceará e a 
Paraíba. Servida pelo porto de Areia Branca, então ainda um distrito de seu município, Mossoró atraiu vários 
comerciantes, brasileiros e estrangeiros, que instalaram suas casas comerciais na cidade durante as décadas de 
sessenta e setenta do século XIX. MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à História do Rio Grande do Norte. 
Natal: EDUFRN, 2007, pp. 99-104. 
208

 O jornal seria publicado com o mesmo nome em outras fases, quais sejam: 1902-1932, 1933-1934, 1946-
1963, 1970-1984, 1985 até os dias de hoje.  
209

 BARROS, Roque Spencer M. de. A Questão Religiosa. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (Org). História Geral 
da Civilização Brasileira: o Brasil monárquico. Declínio e queda do Império. Tomo II. Vol. 6. – Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2004, pp. 392-423. 
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As expressões supracitadas fornecem indícios das motivações e dos 

interesses dos sujeitos que as enunciavam no período que o Mossoroense circulou. 

Quanto à primeira, ela nos remete, na década de 70 dos Oitocentos, à cena política 

e religiosa agitada pelos debates e embates em torno da Questão Religiosa. O 

conflito entre maçons e católicos ultramontanos eclodiu em 1872, quando o bispo de 

Olinda, Dom Vital de Oliveira, lançou seu ultimato para que as irmandades católicas 

excluíssem os membros que fossem maçons, a menos que abjurassem de seu 

pertencimento à organização secreta210. Nessa época, a paróquia de Mossoró 

estava sob a jurisdição eclesiástica da Diocese de Olinda. 

Os maçons mossoroenses reagiram às determinações de Dom Vital de 

Oliveira através da fundação do seu jornal e da organização da Loja 24 de junho, 

esta ocorrida no ano de 1873. A respeito das ações do bispo de Pernambuco, o 

periódico assim se expressava: 

O Exm. Diocezano deixando finalmente cahir a mascara, 
com que à tempos afagava e protegia os filhos de Loyolla, 
para por-se á frente da negra phalange d’esses morcegos 
da idade media, dando por um tal procedimento o primeiro 
signal de revolta contra os apostolos da liberdade e do 
progresso, atirou às faces da grande família maçonica um 
cartel de dezafio, que grangeando-lhe o furor das maças e 
revoltando contra si a parte mais illustrada da população, 
talvez tenha de cavar-lhe o sepulchro inevitavel da mais 
dezastrosa ruina.211 

Esse texto demonstra como os redatores do Mossoroense demarcavam 

categoricamente suas posições e as dos seus adversários; estes se achavam do 

lado da “escuridão” dos tempos medievos, do retrocesso; aqueles se viam como 

atalaias do progresso, das “luzes”. Dessa forma, os “bons” e os “maus” estavam 

nitidamente delineados: os primeiros eram os maçons, seus aliados e simpatizantes, 

“a parte mais illustrada da população”, e os segundos eram os ultramontanos, 

genericamente classificados como “jesuítas”, ou seja, os filhos de Loyolla. 

No âmbito das disputas políticas na cidade de Mossoró, a criação de um 

órgão de imprensa próprio por parte do Partido Liberal também foi uma reação à sua 
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derrota para os conservadores nas eleições municipais de 1872212. E, como tal, o 

surgimento do Mossoroense esteve inserido no contexto mais amplo das 

divergências político-partidárias entre liberais e conservadores durante o Segundo 

Reinado. Podemos, então, considerar as relações entre política e imprensa, à 

medida que esta era tomada como um elemento de demarcação, afirmação e 

legitimação das posições assumidas pelos grupos políticos com afinidades em 

comum, nas quais se entrelaçavam fatores de ordem social, econômica e cultural213. 

Sendo assim, nossa proposta de pesquisa consiste em analisar os conflitos 

entre maçons e católicos ultramontanos no contexto da trama histórica que não se 

reduzia apenas a essas categorias já mencionadas, mas que envolvia outros grupos 

sociais, tais como católicos e políticos liberais, protestantes, republicanos, católicos 

e políticos conservadores. Nessa perspectiva, nossa abordagem levará em conta a 

dinâmica e a complexidade desses embates, no sentido de não ignorar as 

aproximações e os distanciamentos entre esses grupos conforme os meandros do 

conflito. 

Nesse sentido, ainda que estejam no âmbito de um acontecimento com 

abrangência no território nacional, ou seja, a Questão Religiosa, os conflitos entre 

maçons e ultramontanos vislumbrados por meio do Mossoroense serão estudados 

de acordo com suas peculiaridades. Desse modo, interessa-nos perscrutar a 

emergência dessas tensões e os elementos que a compõe, assim como a 

consolidação do conflito político-religioso tendo em vista a configuração específica 

com a qual ele se desenrolou na cidade de Mossoró, bem como a sua 

representação nos discursos veiculados nas páginas do jornal Mossoroense.     

O objeto que pretendemos analisar está inserido numa temática que 

consideramos relevante para a História e a Historiografia brasileiras, tendo em vista 

que a chamada Questão Religiosa foi um dos eventos decisivos do contexto 

histórico de transição entre o Império e a República. Corroborando e ampliando essa 
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ideia, o historiador Roque Spencer de Barros pondera que não se deve restringir a 

análise desse tema a um viés momentâneo, episódico e superficial.  

Na seção intitulada Vida Espiritual da coletânea organizada por Sérgio 

Buarque de Holanda, seção esta dividida em dois capítulos, Vida Religiosa e A 

Questão Religiosa, Barros demonstra de forma pormenorizada os principais 

desdobramentos do conflito entre Estado e Igreja abordando, dentre outros tópicos, 

a introdução do ultramontanismo do Concílio Vaticano I no Brasil, a reação dos 

setores liberais, republicanos e maçônicos ao processo de romanização da Igreja 

Católica brasileira, a atuação dos bispos Dom Macedo Costa e Dom Vital, as 

atitudes do Vaticano durante a celeuma, além da repercussão da Questão Religiosa 

para a crise do regime monárquico. 

Seguindo esse raciocínio, a Questão Religiosa refletiu uma conjuntura mais 

ampla de “um longo entrechocar-se de ideologias”214. Segundo Barros, essas 

ideologias antagônicas se faziam expressar, de um lado, pelo ultramontanismo do 

pontificado de Pio IX e, de outro, pelo liberalismo e cientificismo adotados e 

defendidos por parcelas das elites no Brasil. De acordo com tal interpretação, o 

conflito envolvendo os bispos de Olinda e de Belém, a Maçonaria e o Governo 

Imperial durante o primeiro quinquênio da década de 1870 representou o clímax, a 

face mais aparente e dramática dos embates já travados entre forças alinhadas com 

a religião institucionalizada e aquelas que promoviam o secularismo civil. 

Outro autor que contribui para demonstrar a relevância do contexto histórico 

que a nossa proposta de pesquisa abrange é o historiador Alexandre Mansur Barata, 

que situa a Maçonaria como uma das instituições mais atuantes na passagem do 

século XIX para o XX, além de considerar a década de 1870 como uma época na 

qual recrudesceram os debates e as disputas entre as elites ilustradas a respeito do 

modo ideal de organização e civilização da sociedade brasileira215.  

O autor supracitado reconhece a existência de cisões internas nos círculos 

maçônicos brasileiros nesse período, verificada na existência de duas grandes 
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agremiações, o Grande Oriente dos Beneditinos e o Grande Oriente do Lavradio, a 

primeira com tendências mais liberalizantes e a segunda primando mais pela 

conservação da ordem política. No entanto, Alexandre Barata ressalta que, diante do 

recrudescimento das posições ultramontanas, a Maçonaria reafirmou os princípios 

gerais do racionalismo e da laicidade como características de uma sociedade 

secularizada e moderna. 

Nesse cenário, a Igreja Católica, através dos seus elementos conservadores 

ou ultramontanos posicionou-se contrariamente às propostas da modernidade 

secularizante, vistas como ameaças à influência do catolicismo nas sociedades 

ocidentais. Nesse sentido, o Sílabo dos Erros, documento emitido pelo papa Pio IX e 

publicado em 1864, nomeava o que a Igreja considerava nocivo ao seu ideal de 

sociedade cristã. No Sílabo, foram elencados os “desvios” modernos que a Igreja 

deveria combater. Dentre esses, foram condenados o racionalismo, o 

protestantismo, a livre escolha de religião, o socialismo, o comunismo, todas as 

formas de secularização e as sociedades secretas. 

Alexandre Barata, baseando-se também em Roque Spencer de Barros, 

classifica três matrizes de pensamento ou “mentalidades” que, segundo ele, 

confrontavam-se entre si, quais sejam, a católico-conservadora, a liberal e a 

cientificista. Temos uma amostra dos choques existentes entre essas distintas 

concepções no trecho citado a seguir, extraído de carta publicada pelo padre liberal 

Guilherme Dias, no Mossoroense, na qual o sacerdote se defende da acusação de 

ser anti-religioso, quando foi suspenso de ordens, por ser também maçon. Vejamos: 

Anti-religioso, finalmente, porque afirmava que o jesuitismo 
é a absoluta negação do progresso, das idéas avançadas, 
da luz, e que sonhador da reforma do seculo, sustendo a 
torrente e segurando como lacaio os indomaveis corceis da 
civilisação, vê-se na necessidade de afastar-se depressa 
para as rodas do carro augusto não lhe esmagar o carneo, - 
porque dizia que além da crença em Deos, devemos crer 
que na sciencia que nos salva, na industria que nos 
enriquece, e no trabalho que nos honra?216 

Sendo assim, entendemos ser necessário o estudo a respeito do 

posicionamento do Mossoroense no cenário anteriormente mencionado, a fim de 
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identificarmos a repercussão e a representação que as correntes de pensamento 

supracitadas tiveram nas páginas do periódico, seja de maneira favorável ou 

contrária por parte de seus redatores. Dessa forma, acreditamos que seja possível 

verificar as conexões que havia entre o grupo dirigente do Mossoroense e seus 

pares da intelectualidade ilustrada no âmbito do Brasil, não isolando o contexto local 

daquele de maior amplitude, isto é, a ascensão e as variadas apropriações da ideia 

de modernidade no Ocidente na passagem do século XIX para o século XX. 

Nessa perspectiva, e diante da auto identificação do Mossoroense como 

“órgão do Partido Liberal”, torna-se um desafio para a pesquisa em andamento a 

identificação de quais tipos de liberalismo se imbricavam nos discursos do referido 

jornal, tendo em vista que o termo liberalismo comporta uma diversidade de 

conceitos e significações. Sendo assim, deve-se atentar para a existência de 

“liberalismos” no contexto específico da segunda metade do século XIX, conforme 

demonstrado por Merquior217, segundo o qual conviviam nessa época as últimas 

expressões do liberalismo clássico e os primeiros desenvolvimentos de correntes 

liberais que o autor classificou como liberalismos conservadores, comprometidos em 

frear a democratização da política. 

Portando, no âmbito de várias tipologias de liberalismo, indo desde o tipo 

clássico, de inspiração humanista e iluminista, passando pelas propostas mais 

“radicais” de democratização, até as posições conservadoras que viam com receio a 

participação das multidões na política, é preciso ter em vista as peculiaridades da 

apropriação do debate do liberalismo no Brasil218 e, reduzindo a escala de 

observação, a especificidade desse debate presente nas páginas do Mossoroense. 

No que tange ao campo da história da religião, nosso estudo se reporta às 

fissuras existentes na Igreja Católica de então, não apenas internamente, ou seja, 

entre liberais e ultramontanos, mas também as ameaças externas à hegemonia do 
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catolicismo, concretizadas nas primeiras tentativas de implantação do 

protestantismo no território do Rio Grande do Norte, que já se manifestava através 

do Mossoroense, particularmente pela atuação de um de seus redatores, a saber, 

José Damião de Souza Melo. 

Sob o pseudônimo “O Velho da Montanha”, Souza Melo publicava artigos nos 

quais divulgava suas concepções político-religiosas, dentre as quais podemos 

mencionar a separação entre Estado e Igreja, retirando do catolicismo o status de 

religião estatal, além do casamento civil, negando ao matrimônio a condição de 

sacramento; também fazia proselitismo de sua confissão religiosa, combatendo o 

que chamou de fanatismo e superstição. Uma amostra de seus argumentos pode 

ser vista na citação a seguir, extraída de um artigo no qual Souza Melo censura o 

dogma católico do purgatório.  

De facto, desde que essa invenção diabolica se não apoia 
em texto algum da biblia, unica autoridade infallivel em 
materia religiosa, hade evaporar-se, como sonho 
monstruoso que é [...]. O tempo é chegado; a palavra do 
Divino Mestre, interrompida pelos papas e jesuitas hade 
afinal faze-se ouvir, e o relâmpago da verdade illuminando o 
coração das massas dissipará o fanatismo dos povos e 
exterminará para sempre as superstições do moderno 
paganismo.219 

 

Esse discurso denota que o seu autor militava ativamente contra o catolicismo 

e os valores que, na sua visão, estavam a ele interligados. Manifesta nitidamente 

concepções de cunho protestante. A principal razão para não se crer na veracidade 

do purgatório é a ausência de referência direta do texto bíblico sobre sua existência, 

demonstrando o princípio protestante segundo o qual o texto sagrado está acima da 

tradição. O autor arremata seu argumento afirmando que a Bíblia detém o 

verdadeiro atributo de ser infalível em questões de religião. Ora, é uma 

contraposição ao dogma da infalibilidade papal. 

A autoimagem do protestantismo em fins do século XIX pode ser vislumbrada. 

Seus ministros eram os portadores de uma mensagem que se coadunava com os 

novos tempos da razão, do predomínio das luzes. Sua missão consistia em libertar 

                                                           
 

219
 Jornal Mossoroense, 21 de junho de 1874, p. 02. 



 

 | TENSÕES E CONFLITOS ENTRE MAÇONS E ULTRAMONTANOS ATRAVÉS DO JORNAL 
MOSSOROENSE (1872-1875) 

220 

 

os povos do engano, oferecendo-lhes em troca a verdade evangélica. Nesse 

raciocínio, o dogma do purgatório representava um “fardo”, um resquício do medievo 

a ser superado. O autor também manifesta uma visão triunfalista quanto à vitória do 

Evangelho, ou seja, do protestantismo sobre o catolicismo, classificado como um 

neopaganismo. 

Diante disso, a temática, o objeto e a temporalidade enfocados poderão 

encetar discussões e reflexões a respeito da história política, história religiosa e 

história da imprensa do Rio Grande do Norte, além de auxiliar na compreensão de 

como se deu parte do processo histórico de transição entre Império e República, 

entre o século XIX e XX, no espaço norte-rio-grandense, incluindo também os 

conflitos entre conservadores e liberais, entre os favoráveis e os contrários ao ideal 

da modernidade de matriz iluminista. 

Outro aspecto que caracteriza o objeto de nosso estudo é a complexidade 

que o envolve pelo menos em duas dimensões. A primeira delas diz respeito à 

diversidade das concepções políticas, filosóficas e religiosas que se fizeram 

presentes nos debates em torno da Questão Religiosa. O historiador David Gueiros 

Vieira, numa obra de referência sobre o assunto, elenca essas concepções, bem 

como identifica os sujeitos históricos que as adotavam220. 

Acerca da segunda dimensão da complexidade a que nos referimos, trata-se 

da característica fronteiriça do nosso objeto de estudo, uma vez que ele transita 

entre as fronteiras de ao menos dois campos temáticos da disciplina histórica: a 

história política e a história da religião. Não obstante a fragmentação da História em 

vários nichos de pesquisa e escrita, John Tosh pondera: “Essas distinções precisam 

ser vistas não como beligerantes opostos, mas como ênfases complementares, que 

unem juntas a possibilidade de vislumbrar o passado em algo com sua real 

complexidade” 221. 

Desse modo, a pesquisa que estamos desenvolvendo é justificada por três 

argumentos principais, quais sejam: a relevância histórica do tema por ela abordado, 
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sua contribuição para a historiografia norte-rio-grandense e por considerar a 

complexidade histórica de seu objeto. Além disso, poderá viabilizar uma ponte com 

questões do presente, tais como as relações de poder entre política e religião e as 

discussões em torno da laicidade do Estado e da sociedade civil. 

Para fundamentar teórica e metodologicamente nossa proposta de pesquisa, 

adotaremos alguns conceitos que julgamos relevantes e pertinentes. O conceito de 

poder, conforme elaborado por Michel Foucault será empregado para analisar os 

embates entre os maçons e os católicos conservadores e ultramontanos. É 

necessário ressaltarmos que, para Foucault, o poder não é algo natural, essencial, 

mas antes se apresenta como uma prática social heterogênea, múltipla, 

circunstancial, historicamente construída, uma prática relacional. 

Segundo Foucault, as relações de poder são permeadas por “relações de 

força, de desenvolvimentos estratégicos e de táticas” 222. Estamos diante, portanto, 

de uma história dos conflitos, das batalhas pelo sentido, uma historicidade 

“belicosa”. 

No caso específico do nosso objeto de pesquisa, essas relações de força 

serão analisadas no âmbito das disputas que envolviam grupos sociais da elite 

mossoroense a partir de seus lócus de poder, quais sejam: a igreja, o jornal, o 

comércio, a loja maçônica, as instituições administrativas do município. Através do 

jornal Mossoroense, o posicionamento dos seus redatores nesse “campo de batalha” 

será perscrutado por meio do que Foucault denominou de “elemento em um 

dispositivo estratégico de relações de poder” 223, ou seja, o discurso. 

Consideramos que as vinculações que Foucault faz entre o poder e o discurso 

são fundamentais para a nossa discussão. Tomando o discurso como um dos 

integrantes dos mecanismos de poder, Foucault nos apresenta o conceito de 

acontecimentos discursivos. Nessa conceituação, o discurso é analisado como um 

acontecimento produzido por alguém num dado momento. É esse momento que se 

deva captar a fim de se identificar as ligações de um determinado discurso com 

outros elementos das relações de poder. Vejamos o que diz Foucault: 
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Para mim, trata-se de considerar o discurso como uma série 
de acontecimentos, de estabelecer e descrever as relações 
que esses acontecimentos – que podemos chamar de 
acontecimentos discursivos – mantêm com outros 
acontecimentos que pertencem ao sistema econômico, ou 
ao campo político, ou às instituições.224 

Seguindo esse raciocínio, situamos os discursos veiculados em cada edição 

do Mossoroense como acontecimentos discursivos, particularmente aqueles nos 

quais os maçons que redigiam o jornal afirmavam suas posições no conflito com os 

ultramontanos, bem como as representações que construíam sobre esses. Por meio 

da análise desses discursos, buscaremos compreender de que modo os mesmos 

produziam efeitos de verdade e efeitos de poder para aqueles que entravam em 

contato com sua enunciação. Foucault considera a “verdade” como indissociável dos 

sistemas de poder, que engendram mecanismos para estabelecer quais são os 

discursos verdadeiros e os falsos de acordo com seu “regime de verdade”.  

Os diversos grupos sociais expressam suas “verdades” por meio dos 

enunciados discursivos e, estes, por sua vez, são instrumentalizados para afirmar e 

reforçar as identidades desses grupos. O termo no plural faz referência às 

multiplicidades e alteridades que envolvem o conceito de identidade. Tal conceito 

será trabalhado de acordo com as discussões e problematizações em torno dele 

elaboradas por Katrhyn Woodward225 e Stuart Hall226.  

 Ao adotarmos o conceito de identidade como um dos balizadores da nossa 

pesquisa, orientamo-nos por uma concepção não essencialista, ou seja, não 

consideramos a identidade como algo unitário, definido, permanente e estático, mas 

sim como uma representação simbólica a partir da qual os grupos sociais e os 

sujeitos se posicionam em relação a si mesmos e aos outros grupos e sujeitos. 

Segundo Woodward 

É por meio dos significados produzidos pelas 
representações que damos sentido à nossa experiência e 
àquilo que somos. [...]. Os discursos e os sistemas de 
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representação constroem os lugares a partir dos quais os 
indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem 
falar.227 

Com relação aos conflitos entre os maçons e os católicos ultramontanos ou 

conservadores, é imprescindível, para a compreensão desse evento, situarmos os 

lugares de fala desses sujeitos a fim de se identificar seus interesses e seus 

vínculos sociais e políticos. É a partir dessas falas que podemos perceber as 

relações de poder nas quais maçons, protestantes, católicos e políticos liberais, de 

um lado; e, de outro, católicos ultramontanos e políticos conservadores estavam 

enredados. É possível, então, indagar acerca das pressões, das tensões que uns 

exerciam sobre os outros; mais ainda, quais eram as delimitações, as fronteiras que 

uns estabeleciam em relação aos outros, a fim de demarcarem seus territórios e 

definir quem pertencia ao seu grupo ou não, isto é, os aliados e os adversários, ou 

seja, os mecanismos de inclusão e de exclusão. A esse respeito, vejamos o que 

Stuart Hall diz: 

É precisamente porque as identidades são construídas 
dentro e não fora do discurso que nós precisamos 
compreendê-las como produzidas em locais históricos e 
institucionais específicos, no interior de formações e práticas 
discursivas específicas, por estratégias e iniciativas 
específicas. Além disso, elas emergem no interior do jogo de 
modalidades específicas de poder e são, assim, mais o 
produto da marcação da diferença e da exclusão do que o 
signo de uma unidade idêntica.228 

 

Diante do exposto pelo autor, há algumas considerações pertinentes ao nosso 

estudo. Através do jornal Mossoroense, devemos analisar os discursos dos seus 

redatores como instrumentos de construção e afirmação das identidades que eles 

queriam representar para si mesmos, para os seus leitores e para os seus 

adversários. Identidades essas que se mostravam associadas às ideias de 

liberdade, racionalismo, progresso e de civilização moderna. Desse modo, 

entendemos que a enunciação desses discursos se constituía numa estratégia 

demarcatória de posição no jogo das relações de poder.  
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Além disso, é preciso ter em vista a presença de várias falas e, portanto de 

mais de uma representação de identidade nas páginas do Mossoroense, visto que 

nesse periódico havia as falas específicas dos maçons, dos republicanos, dos 

protestantes, dos católicos avessos ao ultramontanismo. No entanto, esses 

discursos convergiam a fim de identificar o inimigo, de qualificá-lo conforme as 

circunstâncias do conflito demandavam. Nesse sentido, fazemos menção a Chartier, 

que enfatiza o lugar das lutas de representações.  

[...] essa investigação sobre as representações supõe-nas 
como estando sempre colocadas num campo de 
concorrências e de competições cujos desafios se enunciam 
em termos de poder e de dominação. As lutas de 
representações têm tanta importância como as lutas 
econômicas para compreender os mecanismos pelos quais 
um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo 
social, os valores que são seus, e seu domínio. 229 

 

  E este conflito deve ser analisado sem ignorar o contexto histórico da 

Questão Religiosa, seus desdobramentos na sociedade brasileira de então; bem 

como as práticas discursivas características dos que militavam no jornalismo 

partidário e panfletário das últimas décadas do século XIX. 

Portanto, relações de poder, acontecimentos discursivos e representações de 

identidades serão os conceitos-chave empregados na análise do nosso objeto de 

pesquisa.  

Quanto ao aspecto metodológico do trato com as fontes, devemos ressaltar 

que o principal corpo documental disponível para estudo é o jornal Mossoroense nas 

edições que foram preservadas, referentes aos seus três primeiros anos de 

circulação (1872-1875). Sendo assim, o referido jornal, no que diz respeito ao seu 

conteúdo, está sendo objeto de uma análise que enfatize uma característica peculiar 

do jornal enquanto produto da cultura escrita do século XIX: sua ligação com a 

efemeridade dos acontecimentos. Sobre isso, Roger Chartier assim se pronuncia: 

[..] pois me parece que o que definiu o novo periódico [...] é 
a relação com o efêmero, com uma sucessão brutal e rápida 
dos fatos [...]. A partir da evolução do XIX vemos esta 
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 CHARTIER, Roger. A História Cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, 

p. 17. 
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relação com a notícia acumulada, com a notícia urgente que 
exerce pressão sobre o jornal. Esta relação com o fluxo 
cotidiano das notícias vai definir o periódico.230 

 
É justamente essa vinculação do jornal com o efêmero, com o cotidiano, que 

nos permitirá o estudo dos acontecimentos discursivos presentes nas páginas do 

Mossoroense ao longo de uma série documental que abrange 153 edições semanais 

do periódico. Por meio da metodologia da análise do discurso, cremos ser viável 

vislumbrar as motivações que orientaram a produção desses discursos e, assim, 

perceber o contexto produzido nos enlaçamentos dos textos, as visibilidades da fala 

e as dizibilidades do visto.  

Desse modo, não consideramos o texto jornalístico como produzido 

naturalmente ou imune às contingências internas e externas de sua elaboração, mas 

sim como um constructo no qual o jornalista “seleciona, ordena, estrutura e narra, de 

uma determinada forma, aquilo que se elegeu como digno de chegar até o 

público”.231 

Nesse sentido, não se deve enfocar apenas o local de produção, mas 

também os meios de circulação e recepção dessa produção discursiva, visto que em 

torno de um determinado periódico se aglutinam grupos e indivíduos que, a despeito 

da ocorrência de divergências pontuais entre si, compartilham valores e ideias em 

comum, incluindo os seus leitores; e este compartilhamento não está deslocado de 

afinidades políticas, sociais e culturais. Com a finalidade de situar historicamente 

essas redes de sociabilidade, o cruzamento com outras fontes para além do jornal é 

um procedimento que julgamos apropriado, com o intuito de se ampliar o leque de 

informações e inferências para a contextualização do objeto de estudo.  
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 CHARTIER, Roger. Cultura escrita, literatura e história. Porto Alegre: ARTMED Editora, 2001, p. 129. 

231
 LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 

Históricas. São Paulo: Contexto, 2010, p. 139. 
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RESUMO 

O trabalho tem a intenção de problematizar a História do crime na cena 

mossoroense através da imprensa, nos periódicos “O Mossoroense” e “O Comércio 

de Mossoró”, tendo como recorte temporal os anos de 1902 a 1907. Destarte, 

pretende-se analisar  por quais motivos as matérias eram ali escritas e quem as 

publicava, bem como quem estava por trás do poder local que comandava estes 

periódicos. Sendo assim, pode-se compreender mais facilmente o por quê de certas 

matérias serem publicadas ou não. Mossoró estava em fase de ascensão diante da 

proclamação da República e os jornais tinham a pretensão de acompanhar o avanço 

das grandes metrópoles. Todo esse processo consiste numa organização da urbe 

que abrange tanto os aspectos físicos como os aspetos que vão além do concreto 

que permeia a cidade. Neste quesito, pretende-se analisar também de que forma o 

“criminoso” era visto através dos noticiários. 

Palavras Chaves: Crime, Imprensa, Civilização, Moralidade. 

 

O espaço da (Des)ordem em Mossoró   

 

Mossoró, cidade do Oeste Potiguar, desde o final do século XIX, já estava 

caracterizando-se pelo seu grande crescimento urbano em relação comercial com as 

cidade circunvizinhas. Notam-se muitas mudanças em consequência, muitas vezes, 

da sua evolução comercial. Nos periódicos pesquisados, Mossoró passa por 

processos de limpezas e iluminação pública. Porém, existem outros tipos de 

“limpezas” que estão ligadas as relações sociais. A cidade estava ante uma 

organização não somente estrutural, mas que envolvia casos bem mais complexos 

do que a limpeza de uma rua, por exemplo.  
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Devido a urbanização, que ocorria no Brasil neste período, principalmente nos 

grandes centros, como o Rio de Janeiro, o município mossoroense estava, de certa 

forma, sendo incluído nos diversos processos vividos pela nação. Sendo assim, era 

necessário abolir a todo custo qualquer prática que fosse tida como um atentado à 

moral dos bons costumes da sociedade mossoroense. 

Como podemos ver diante das pesquisas realizadas, O Mossoroense em sua 

segunda fase, já mostra logo nas matérias iniciais como a sociedade reagia ao que 

estava acontecendo e de que forma os acusados eram compelidos: 

Pelo delegado José Gomes Franco foram effectuadas as 
seguintes prisões durante o mez de novembro findo: 

Dia 4 Simão de João José, para averiguações policiais. Dia 
13 Francisco Capuchú, embriaguez. Dia 13 Francisco Gago, 
embriaguez. Dia 18 João Themotheo, embriaguez. Dia 25 
Manoel Pedro de Alcantara, por insolencias. Dia 26 Thomaz 
Ata e Raymundo Fortunato, por gatunagens.232 

A citação a cima foi retirada de uma coluna chamada “POLICIAMENTO”. 

Podemos ver nas situações acima existem somente pessoas do sexo masculino e 

que existia uma preocupação tanto do jornal, a partir do momento que publica 

determinadas matérias, quanto da polícia local, que, de certa forma, estava a deter 

os “incivilizados”. Observamos que, dos sete crimes cometidos, apenas duas 

pessoas estão ligadas ao roubo, gatunagem; outros dois assuntos que o jornal não 

esclarece o que realmente é; e, exatamente três homens estão voltados para a 

embriaguez. Percebemos então, no que diz respeito a essa matéria, que a 

embriaguez é um ato comumente cometido pelo homens desse contexto social. 

Lembrando quem, existiam prisões em que as mulheres também eram inclusas 

como perturbadoras da ordem, no entanto, elas não são rotineiras. E como foi visto, 

os homens foram “corrigidos” através da prisão. Porém, no decorrer da leituras dos 

jornais, notamos que esse poder de coerção não funciona plenamente, visto que 

essa prática se torna algo comum entre os mossoroenses que transgrediam as 

regras impostas pela sociedade do início do século XX. A questão era que a política 

local não agia exatamente onde o “mal” estava atuando. A educação se faz 

essencial, a adaptação aos “bons costumes” é necessária à uma cidade para que 

                                                           
 

232
 O Mossoroense, 16 de dezembro de 1902. 
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era se torne civilizada. Frisando que estamos partindo do conceito de “Civilização” 

de Norbert Elias, no “Processo Civilizador vol 1: Uma História dos Costumes.” 

Destarte, existem diversos motivos pelos quais os “vadios” voltavam a praticar seus 

ataques à moral, devido ao simples fato de não serem ensinados de forma certa e 

sim através da violência policial, ou, uma outra alternativa altamente plausível e vista 

também nas colocações jornalísticas: a bebida fazia parte do cotidiano de 

sociabilidade desses indivíduos. 

Um dos fatores pelos quais podemos explicar a constância das transgressões 

narradas pelos jornais, seria a constante vinda de pessoas da zona rural, buscando 

fugir do grande mal que assolava Mossoró, a seca, e as cidades vizinhas durante 

essa época. Sendo assim, pessoas de vários cantos chegavam diariamente à 

cidade, buscando trabalho e melhores condições para viverem. Os aspectos de uma 

nova cidade estavam sendo retratados em diversos lugares da cidade, 

principalmente no aspecto jornalístico. Podemos perceber que, à medida que ocorria 

o crescimento da cidade, outras circunstâncias vinham atreladas à isso: 

Surge um novo panorama sobre o espaço urbano e o crime 
em Mossoró, características de um Brasil republicano e um 
Nordeste atormentado pelas mazelas das constantes secas. 
Na primeira década do século XX, a cidade passou a ser 
assolada pela fome e migrações, assim a imprensa tenta 
construir uma imagem da elite local como caridosa que 
socorre os flagelados da seca, em contrapartida, associa o 
crescimento da violência à falta de estrutura fornecida pelo 
governo republicano[...]233 

  Não existia emprego que pudesse ser oferecido às pessoas que chegavam. 

Portanto, ociosas e em busca de diversão, essas pessoas estavam sempre 

estampadas nas páginas dos jornais locais: 

Continuam com o maior desrespeito às nossas leis, diversos 
jogos de azar em algumas tavernas dessa cidade. Vez por 
outra passam em frente a nossa officina, grupos de 
vagabundos, e segundo nos informam, são taes irmãos da 
opa. Sr. Delegado, vamos com eles a lettra redonda. 234 
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 PAULO, Alysson Holanda Lima. O espaço urbano e o crime narrados pela imprensa de mossoró (1872-1928). 

Revista Crítica Histórica. nº3, p. 244.  2011. 
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 O Mossoroense, 28 de fevereiro de 1903. p. 24 
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Observamos que, aos olhos dos intelectuais, que possuíam empregos ou até 

mesmo outras formas de diversão, bebedeiras e jogos em tavernas eram vistos 

como um modo de transgressão. Se o indivíduo era encontrado praticando o que foi 

citado acima, provavelmente seria preso, ou, no mínimo, seria chamado a atenção 

através das páginas dos periódicos  O Mossoroense e  O Comércio de Mossoró. 

Nesta mesma página que consta a notícia sobre os jogos de azar, mais uma vez 

aparece a coluna “Policiamento”, retratando diversas prisões realizadas. Entre as 

seis pessoas que foram presas, existe uma mulher acusada de “offensas a moral”. 

Entre as cinco prisões que restaram, três foram realizadas devido a “embriaguez” e 

outras duas por causa de “distúrbios”. Ao analisar esta matéria, podemos notar a 

preocupação constante do jornal, em quase todas as suas publicações, com o 

comportamento dos ditos “vagabundos”. Nenhum deles estavam a praticar crimes 

que envolvessem mortes, ou agressões físicas. No entanto, existia um crime que se 

equiparava a isso: a ofensa à moral e à perturbação da ordem social vigente. Ainda 

na mesma matéria, logo após a coluna que fala sobre os “jogos”, existe uma 

publicação referente a outro país que sofre com os mesmos atos que estão sendo 

praticados em Mossoró: 

Foi adoptado na Dinamarca um meio práctico e simples de 
aplicação de penalidades aos que desumanamente 
embriagam os seus semelhantes; consiste o processo no 
seguinte: 

A polícia logo que encontre um indivíduo embriagado, tem a 
obrigação de averiguar, cuidadosamente, quem lhe vendeu 
o último copo de vinho que lhe poz naquele estado de 
embriaguez, correndo, então por conta do vendedor todas 
as despezas, da condução do ébrio para a sua casa, os 
prejuízos que ele causar por sua bebedeira, e, sendo o 
bêbado casado, pagará ainda médico e botica de que venha 
a precisar, se cahir ou ferir se ferir em qualquer lucta. 235 

 

Diante do que acontecia na sociedade mossoroense no início do século XX,      

qualquer forma de civilizar que fosse conhecida, era requerida por aqueles que 

estavam preocupados com o mal comportamento de alguns indivíduos. Essa medida 

citada acima, aplicada na Dinamarca, é transcrita no jornal O Mossoroense como um 
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apelo à politica vigente para que adotasse esse modo de “educação” aos seus. 

Sabemos que o jornal deixava transparecer o que pretendia realizar através de 

algumas publicações, conforme a que foi citada acima. Todavia, ao procurarmos ler 

as entrelinhas, notamos que a pretensão do discurso jornalístico ia para além das 

simples fronteiras de uma educação da classe mais abastada. Existia uma 

preocupação da sociedade letrada com a constância de crimes referentes a 

perturbação da ordem. Não que eles voltassem a atenção ao bem estar do seu 

próximo, e sim, visavam a comodidade e segurança daquela minoria que permeava 

a sociedade elitista e intelectual do contexto social do início do século XX. No 

entanto, podemos ver que nessa matéria, obviamente de acordo com a realidade 

dinamarquesa, o Estado ausenta-se totalmente da culpa da má conduta dos 

indivíduos, encaminhando todos os prejuízos para aquele que vendera a bebida ao 

consumidos. Ora, se existe uma sociedade mal estruturada física e 

psicologicamente, afligida pelo mal da seca, como é o caso de Mossoró, teriam 

mesmo os “vagabundos” ou aqueles que vendem a bebida, culpa sobre aquilo que 

acontecia nas tavernas? Faremos uma analogia com o nosso corpo: É preciso 

pensar que a partir do momento em que um órgão  encontra-se doente, todo o corpo 

será atingido. Uma pequena célula que venha a degradar-se, irá prejudicar não 

somente a si, mas ao todo. Os “vagabundos” estavam praticando algo que era 

normal para si. No entanto, essa prática incomodava a classe intelectual que 

localizava-se num alto patamar e a medida utilizada para punir os indivíduos que 

estavam a cometer os erros que atingiam a alta sociedade, dava-se através do 

policiamento.  Porém, as desordens continuavam a acometer a alta sociedade 

mossoroense, que não encontrava medidas que pusessem fim ao mal estar que 

tanto incomodava o município que estava a ser civilizado. 

A cidade estava também a pôr ordem na instituição da família. Podemos ver 

diversas matérias relacionadas ao respeito com os pais, bem como a forma que 

estes deveriam tratar seus filhos. Matérias dessa finalidade eram bastante comuns 

em O Comércio de Mossoró , tendo em vista que o seu redator, Bento Pradexes, 

possuiu uma criação altamente tradicional, regida por diversos valores que dizem 

respeito à família. Uma publicação chamou atenção, pois também é vista como um 

mal comportamento perante uma sociedade urbanizada e bem estruturada em todos 
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os seus aspectos, tratando sobre o desrespeito ao casamento e relatando uma 

“quasi bigamia”: 

A inobservância, o inteiro desprezo da lei do casamento 
civil, vae dando lugar a sérios desarranjos na constituição 
das família. 

Casos de uma quasi bigamia, que entretanto escapam á 
sancção penal, porque são praticados á revelia da lei, vão 
se repetindo com o inteiro desprestígio do princípio orgânico 
da instituição  das famílias, creando como que uma 
athmosphera de ilegitimidade em torno da sociedade.236 

Observamos nesta citação que as preocupações localizadas no interior dos 

jornais não condiziam somente com jogos de azar, distúrbios provocados dentro das 

tavernas, ou bebedeiras realizadas pelos “vagabundos” ociosos. E sim, notamos nas 

páginas de O Comércio de Mossoró, um jornal altamente burocrático no que diz 

respeito aos costumes familiares. Portanto, Bento Praxedes procura esclarecer que 

não só era importante o casamento no aspecto religioso, mas também no 

casamento civil. Podemos perceber que o redator vê no casamento civil uma maior 

proteção à família que seria assegurada pelas leis. Sendo que quando o mesmo 

acontece numa instituição religiosa, as leis que prevalecem são possuem tanto valor 

quando regras do casamento civil. Podendo assim, facilitar com que um homem 

casasse com uma mulher no religioso, e com uma segunda no casamento civil: 

[...] Entretanto, esse Ananias Alves Bizerra é casado 
catholicamente com Francisca Romana de Oliveira, do 
Apody. Eis ahi um cidadão casado com duas mulheres, e 
como estes existem muitos outros casos cuja reprodução 
cumpre evitar a bem da legitimidade das famílias e a bem da 
sociedade.237 

 

Comportamentos desse aspecto não eram vistos com bons olhos ante o 

sistema      civilizatório. A monogamia já era prevista nesse contexto social. Apesar 

de não existirem diversas matérias desse cunho, a própria fonte menciona que são 

vários os casos que acontecem e como o Bento Praxedes deixa transparecer, não é 

algo correto para a sociedade. 
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 A retórica da Ordem: disciplina e  civilidade em Mossoró de inícios do século 

XX 

 

Diante das leituras já realizadas sobre a sociedade Mossoroense no início do 

século XX, podemos perceber que a mesma era composta por uma diversa classe 

de intelectuais, e que entre imensos assuntos que envolviam o contexto social da 

cidade nos jornais, uma variedade de anúncios sobre comércios, viajantes que 

estavam de passagem, dentre outros, noticiava-se também sobre a questão da 

civilidade Mossoroense, visto que os periódicos encontravam-se em meio a diversas 

transformações que ocorriam não somente na cidade, mas também em todo o 

território nacional: a tão aclamada República. Sendo assim, algumas matérias da 

segunda fase de O Mossoroense, que inicia-se a partir de 1902, e de O Comércio de 

Mossoró, destinavam-se aos assuntos que eram pertinentes à elite dominante. 

Sabemos que a partir da proclamação da República, os espaços possuíram 

um novo segmento para as suas formações. Mossoró e a sua elite social pretendiam 

e estavam tomando novos rumos para o seguimento de um modelo que deveria ser 

traçado: 

Mossoró precisa elevar se também materialmente e 
corresponder pela soma de benefícios os melhoramentos 
que deve gosar, a fama e ao renome de uma cidade 
adeatada. 

É uma sentença de Péricles que uma cidade deve refletir o 
progresso do povo que a habita.  

Mal estaríamos nós, porém, si nos quizessem julgar por uns 
tantos serviços que tem sido descurados e nos quaes a 
actividade da administração municipal não tem imprimido a 
feição moralisadora das reformas necessárias.238 

 

Na matéria sobre os “Melhoramentos Urbanos” notamos que o redator 

expressa sua descrença em relação a política que domina a cidade. Mostrando que 
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os mesmos estão deixando a desejar quanto a civilização, que diz respeito não só 

ao comportamento, mas também a estética da cidade. 

 A cada dia desencadeava a ideia de que a urbe, para que pudesse crescer 

conforme o que requeria uma cidade civilizada,  tinha consigo a necessidade da 

construção de um novo costume, de novos hábitos que não permeavam até então 

em torno de Mossoró. A urbe precisava ser civilizada ou ficaria para trás. Diante do 

novo sistema implantado, os indivíduos precisavam rever o conceito de civilização e 

vivê-lo conforme o que estava prescrito não somente nos códigos de postura, mas 

também em consonância com aquilo que o próprio jornal determinava.  

Missão difícil essa que os jornais possuíam de informar que determinadas 

pessoas estavam a se comportar de uma forma que transpunha a ordem social. 

Salientando que, nem todos tinham acesso ao jornal. E para além disso, os 

indivíduos, aqueles que praticavam o mal comportamento, sequer possuíam 

conceito de civilização que estava em mente daqueles que frequentemente 

apontavam aos marginalizados o que estava certo, errado, em acordo ou desacordo 

com o padrão até então estabelecido pelo sistema republicano. Vale frisar que, a 

missão civilizatória, que consta nos periódicos (principalmente O Mossoroense, visto 

que O Comércio de Mossoró estava bastante interligado com a economia da cidade) 

não surgiu somente com o advento da República. A proposta de civilizar a 

população mossoroense já permeava os códigos de conduta do século XIX, que 

ligava-se também à questões que dizem respeito não somente a transgressão do 

indivíduo, mas também a higiene que precisava ser realizada na cidade até os fatos 

que dizem respeito às bebedeiras e vícios da população, pois: 

Costumes locais – reunião em tabernas – são encarados 
como resistência ao “trabalho digno”. O jogo e bebidas 
alcoólicas inquietavam as autoridades locais, para os mais 
pobres serviam de lazer e formas de transgressão aos 
códigos de postura de Mossoró.239 

 

Devemos entender que a civilização é construída em um longo processo e 

seu conceito pode variar tanto entre os indivíduos, como entre as nações. Assim nos 
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confirma Norbert Elias em  O Processo Civilizador vol 1: uma história dos costumes , 

quando demonstra de forma espetacular como eram vistos os conceitos de 

civilização entre as nações europeias, principalmente França e Alemanha. Segundo 

ele:  

[...] O governo não pode baixar decretos a seu talante, mas 
enfrenta resistência automática de forças  sociais anônimas 
se suas determinações não forem orientadas por um exato 
conhecimento dessas forças e leis, a compreensão de que 
até o governo mais absoluto é impotente diante do 
dinamismo do desenvolvimento social, e de que o desastre 
e o caos, o sofrimento e a aflição, são deflagrados pelo 
governo como arbitrário, “antinatural”, “irracional”.240 

 

Tendo em vista a realidade vivida no espaço citadino mossoroense, podemos 

notar que se os jornais estavam a noticiar sobre a má conduta dos moradores que 

ali encontravam-se, os mesmos viviam algo que havia sido construído durante um 

processo histórico de longa duração, e para que novos costumes fossem adquiridos, 

para que o conceito de civilização visado pela elite mossoroense pudesse permear a 

consciência dos indivíduos que estavam sendo apontados nos periódicos, eles 

precisariam passar por um período com costumes que dizem respeito aos aspectos 

civilizatórios, o qual não aconteceria da noite para o dia, visto que os mesmos em 

grande parte do tempo estavam ociosos, e talvez por isso praticassem certas 

desordens. 

Mossoró e região sofriam com o mal assolador: a seca. Fator determinante 

para inúmeras matérias dos periódicos. Podemos notar o sofrimento das pessoas 

que necessitavam de uma bom período de inverno a para desempenhar suas 

tarefas, sofrendo assim as desgraças provocadas pela seca:  

Terrível situação esta dos laboriosos sertanejos que, 
flagellados de tão repetidas secas, emagrecidos de tanta 
fome soffrerem, exaustos de tanto improficuamente lutarem 
e já tão descrentes de vencerem, vem-se ainda na dura 
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contingência de enfrentar o 907 que começa positivamente 
amesquinhando-lhes o espírito[...]241. 

 

A partir desta matéria, observamos o clamor que vivem os sertanejos. O peso 

que a seca causa em Mossoró gera impacto em diversos sentidos, um deles é a 

vinda de pessoas do campo para a cidade buscando uma melhor condição de vida, 

ou pelo menos a sobrevivência, visto que muitos morriam inclusive de fome. 

Portanto, pessoas da zona rural, não somente de Mossoró, mas de cidades 

circunvizinhas, estavam a vir frequentemente para buscar uma nova moradia na 

cidade. No entanto, ao chegarem, não deparam-se com condições melhores, 

tendendo a gerar o aumento da ociosidade entre a população “vadia”, gerando os 

vícios, a prática dos crimes, pois  em muitos casos, não existia empregos suficiente 

para o grande contingente de pessoas que estavam a fugir da sua dificuldade no 

campo: 

O comércio promissor de Mossoró desperta no imaginário 
das pessoas  que a cidade é local de riqueza onde se tem 
condição de vida digna. A cidade no entanto, não tinha 
economia pujante, nem infraestrutura suficiente para os 
habitantes, bem como para eventuais migrantes em busca 
de trabalho formal, obrigando-os, muitas vezes ao serviço 
informal esporádico ou recorrendo aos meios ilícitos de 
sobrevivência, furtos e jogo, por isso chamados de vadios.242 

 

 A grande migração que estava acontecendo, acabava gerando o aumento da 

população em Mossoró, quem em 1907243 já contava com uma população em torno 

de aproximadamente 14.330 habitantes. Tais pessoas, na maioria dos casos, 

findavam ficando ociosas por não encontrarem o trabalho desejado. Ao verem-se 

assim, buscavam uma forma de divertimento que consistia em diversos hábitos, 

entre eles os vícios nos jogos, nas bebedeiras e afins. Como foi citado acima, em 
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alguns casos as práticas de má conduta não eram realizadas visando uma 

transgressão e sim sua sobrevivência, visto que nem sempre quem viajava para a 

cidade em busca de algo melhor, acabava não encontrando na maioria das vezes. 

Digamos então que essa população seria a parte marginalizada de Mossoró e 

somente tinha acesso às informações que diziam que os mesmos estavam a praticar 

atos incivilizados através da repressão policial. Situação delicada a ser notada, pois 

não existia uma educação em torno das propostas requeridas pela nova sociedade 

do início do século XX.  

Não foi encontrado em nenhum dos periódicos estudados assuntos que 

fossem direcionados à educação do indivíduo que precisava ser civilizado e isso não 

aconteceria a curto prazo, como estava requerendo a sociedade intelectual 

mossoroense. Algumas matérias referem-se à educação entre pais e filhos. 

Informando aos genitores formas de como deveriam ser educadas as crianças: 

Há paes demasiados indulgentes que se não fazem 
respeitar pelos filhos,  outros pelo contrário são severos que 
o exagero de impor sua autoridade. Ambos são extremos e 
dão lugar a muitos desabores. [...] Estes devem proceder 
com grande circunspecção e prudência. Uma vez dada a 
ordem, não se deve revogá-la a seu motivo grave, porque 
toda contradição dos paes produz um mal effeito sobre os 
filhos.244 

 

A  matéria citada foi encontrada em O Comércio de Mossoró , na coluna 

denominada “Secção Livre”, com subtítulo de “Educação”. Tenho em vista a linha de 

escrita do redator Bento Praxedes, podemos percebê-lo como um homem tradicional 

e que era bastante enraizado nos valores familiares.  Em diversas matérias desse 

periódico, Bento Praxedes publica assuntos relacionados ao que foi citado. 

Preocupando-se desde cedo com o  comportamento das pessoas, visto que a 

educação inicia-se quando criança. Porém, este fato é simples. Civilizar estava 

sendo preciso. No entanto, quem mais perturbava a ordem social, na maioria das 

vezes, não possuía condições sequer de realizar a compra de um periódico, quanto 

mais ter acesso à uma educação que lhe fornecesse conhecimento necessário para 
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que o mesmo seguisse as regras impostas no contexto que está sendo trabalhado. 

Entretanto, podemos realizar a abordagem partindo da premissa que, os indivíduos 

poderiam ter acesso à informação que estava transcrita em  O Mossoroense e O 

Comércio de Mossoró, de forma indireta, pois as leituras, de certa forma, circulavam 

através de conversas. No entanto, existia uma forte resistência desses indivíduos ao 

processo civilizador que estava sendo previsto segundo o desejo de uma elite 

letrada, e não de toda a  população. 

Apesar de a preocupação com a ordem ser frequente nos jornais, a discussão 

que gira em torno da civilidade mossoroense permanece ligada a um pequeno grupo 

social. Existe a pretensão de civilizar e mostrar o que é correto a ser feito perante o 

regime republicano, os códigos de postura serviam exatamente para essa 

pertinência. Entretanto, falta o ensinar a aprender como devem se comportar. 

Mossoró crescia exorbitantemente. Seu avanço pode ser notado principalmente nas 

páginas de O Comércio de Mossoró, tendo em vista as diversas propagandas sobre 

a economia da cidade, viajantes que aqui encontravam-se frequentemente para 

realizar seus negócios. Como o exemplo do crescimento de diversas cidades, com 

ele surge também o aumento da população e consequentemente o aumento de 

crimes, com grande frequência dos crimes que causavam perturbação à moral 

social, com embriaguez, insolência, jogos de azar. A cidade estava sendo 

urbanizada, a tecnologia estava chegando a Mossoró. A civilização precisava 

acontecer em todas as camadas da sociedade, todavia, grande parte dos indivíduos, 

em sua maioria, analfabetos, eram excluídos do processo civilizador, que envolvia 

não somente as questões do comportamento social, mas a higiene, limpeza e 

padronização da casas e afins245. A pobreza ainda permeava no espaço social e 

isso acabava prejudicando, segundo a elite mossoroense do início do século XX, a 

evolução da cidade. Podemos notar que a preocupação não se dava somente na 

estrutura física de Mossoró: 

Louvamos a que último mandou fazer o Sr. Antonio Pompílio 
de Albuquerque, contractante deste serviço. A cidade 
cresceu na vista; e se não fosse o quadro triste da miséria 
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que a rodeia com sua auréola negra, alegrar-se-ia no 
pensamento.246 

 

A citação retirada de uma coluna chamada “Limpeza de Rua” prende a 

atenção da análise realizada, inicialmente porque era algo comum a ser feito durante 

o processo civilizador, dentre várias pretensões, a limpeza dos espaços para que se 

começasse a adequação aos novos costumes era uma delas, e por fim: o modo 

como é narrado na mesma coluna a pobreza dos homens que existia na sociedade e 

que de certa forma precisava ser “limpa”. Apesar do crescimento do espaço, a 

estrutura oferecida não beneficiava a todos. Os pobres estavam marginalizados 

àquela situação física e conceitual. 

A proposta dos políticos entre tantos códigos de posturas, matérias 

jornalísticas e afins,  era fazer surgir um novo aspecto social, uma nova sociedade 

em que se pudesse viver civilizadamente , porém, ao nos remetermos a Norbert 

Elias, notamos que algumas regras não eram aplicadas tão facilmente: 

A sociedade e a economia tem leis próprias que resistem à 
interferência irracional de governantes e da força. Por 
conseguinte, deve ser formada uma administração 
esclarecida, racional, que governe de acordo com as “leis 
naturais” dos processos sociais e, destarte, de acordo com a 
razão.247  

 

 Os intelectuais da cidade poderiam de forma bastante sutil seguir o 

novo regime que fora implantado nas novas cidades e que estava se adaptando à 

realidade mossoroense. Aos que tinham possibilidades de estudos e leituras diárias 

sobre o comportamento, era praticamente a sua obrigação de seguir a lei e adaptar-

se sem muitas dificuldades ao que era ditado nos códigos de postura. Mas, o que 

pode ser dito das pessoas que não viviam esta realidade? Como construir a 

civilização, que pudesse entrar em consonância com o sistema republicano, da parte 

marginal da sociedade? Os ensinamentos sobre o novo comportamento não foram 

passados a essa parcela da população de formas sutis. Notamos a forte resistência 
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de grande parte da população ao que estava sendo ditado no contexto da primeira 

década do século XX. Por mais que existissem prisões constantes e os mesmos 

crimes (embriaguez, jogos de azar, insolências) continuavam a permear o meio 

social mossoroense. Portanto, faz-se mister voltar atenção para o processo 

civilizador em Mossoró e sua resistência, apesar das frequentes prisões. A violência 

e a repressão policial estavam sendo trabalhadas exatamente para agir em 

situações que fugiam da ordem e moral. Através de diversas publicações que estão 

direcionadas ao comportamento, é sempre perceptível o desejo permanente e 

progressivo da busca por uma “melhor” sociedade, moderna e civilizada. No entanto, 

existiam diversas formas de agir para com os ditos indivíduos, os marginalizados, e 

para com os cidadãos de bem, que possuíam condição financeira o suficiente para 

sustentar-se num bom patamar da alta sociedade. 

Como retribuição, o grupo que tinha a pretensão de reordenar a sociedade e 

impor um novo comportamento aos homens “incivilizados”, creiam que poderiam 

observar um novo indivíduo perante o meio civilizado. Um ser bem conduzido 

moralmente, que não transgredisse as regras impostas. A tarefa de civilizar era 

bastante árdua, principalmente devido ao meio utilizado para tornar os homens 

ordenados à sociedade. Sendo assim, continuamos a observar em grande parte das 

publicações, principalmente de O Mossoroense, questões que continuavam a referir-

se ao comportamento dos indivíduos ditos “vagabundos”. Podemos perceber que, as 

medidas que a política estava providenciando, não gerava o efeito que estavam a 

esperar a sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mossoró, pós proclamação da República, é uma cidade que está em alto 

desenvolvimento devido à sua próspera economia, muito bem retratada nas páginas 

de O Comércio de Mossoró. A partir daí, podemos ver um grande deslocamento de 

pessoas vindo da zona rural, muitas vezes fugindo da seca, outras vezes buscando 

melhoria da qualidade de vida. Nesse momento, começam os conflitos sociais, 

atribuídos pelos jornais à chegada de indivíduos da zona rural, que findavam a ficar 

“acumulados” na mendicância, sem emprego, sem moradia ou renda fixa. Eram visto 
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como desocupados, tinha formas de diversões que transgrediam as normas 

vigentes. Praticavam “jogos de azar”, bebiam e eram vistos como desordeiros. 

Podendo assim, corromper uma parte da sociedade letrada, além de provocar uma 

bagunça na sociedade através de suas práticas. No entanto, apesar de muitas vezes 

sofrerem com a culpa, mesmo sem os imigrantes que chegaram a Mossoró após as 

grandes secas que assolaram o Rio Grande do Norte, os jogos e as bebidas já 

existiam. A desordem não deve ser atribuída à população pobre devido à sua falta 

de instrução, apesar de assim acontecer nas páginas de O Comércio de Mossoró e 

O Mossoroense. E se assim acontece, como podemos relatar no trabalho, deve ser 

feito um estudo mais aprofundado sobre o indivíduo marginalizado socialmente. 

Existem fatores conjunturais que permitem diversas ações, inclusive a “desordem”. 

Segundo Ítala: 

Os vadios procuravam, no jogo ou em outras formas 
“ilícitas”, conseguir dinheiro. Discriminado, o vadio é 
praticante de delitos, assalta e decide por si mesmo, já as 
autoridades pouco se interessavam na distinção entre 
pobres, vadios e criminosos. Assim. Os transgressores 
deveriam ser punidos nas suas prisões correcionais. Ao 
menos, por um dia, eram recolhidos os malfeitores do 
progresso . “Vadiar” em Mossoró não era só um problema 
econômico, muito mais social e político.248 

 

Ao chegar à finalização temporária desse trabalho, percebemos como os 

fatores estruturais e psicológicos andam juntos. E que, cada um necessita de 

atenções especiais para que a sociedade siga conforme pretendem as autoridades. 

Se isso não acontece, dificilmente as regras serão cumpridas conforme o previsto 

perante as leis. 
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TRAÇANDO CAMINHOS E MOLDANDO TERRITÓRIO: O PROCESSO DE 

ABERTURA DE ESTRADAS DE RODAGEM NO RIO GRANDE DO NORTE 

(1915 -1930) 
 

Fagner David da Silva249 
 
 
Objetiva-se neste trabalho investigar o processo de construção das estradas de 
rodagem do Rio Grande do Norte durante a gestão do governo republicano (1909-
1930), buscando entender como se deu a organização do território do estado a partir 
dessas vias de transportes, evidenciando como os principais centros produtores do 
Rio Grande do Norte - mais especificamente o Seridó - passaram a interligar-se à 
capital, promovendo uma maior circulação de pessoas e mercadorias, diminuindo as 
distâncias e modificando as noções de tempo e espaço. Destaca-se nesse processo 
como os ideais republicanos de ordem, modernidade e progresso estiveram 
presentes na conformação do traçado e na estrutura desses caminhos, cuja técnica 
ajudou a transpor e a modificar a natureza e a paisagem desse território. Para essa 
análise, será feito, num primeiro momento, uma apresentação do cenário do estado 
no que se refere aos interesses dos grupos locais de investimentos em transportes 
e, num segundo momento, serão discutidas algumas questões 
teórico/metodológicas iniciais acerca deste estudo. 
 
Palavras Chave: Estradas de rodagem, Rio Grande do Norte, Espaço, Paisagem. 
 

 

Introdução 

 

 O presente artigo tem por objetivo trazer algumas discussões iniciais250 

acerca do processo de construção de estradas de rodagem no estado do Rio 

Grande do Norte entre os anos 1915-1930, buscando perceber de que maneira 

estes caminhos contribuíram para a construção de um ideal republicano de 

governo251. 

                                                           
 

249
 Aluno do 1º período do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (PPGH-UFRN). 
250

 Deve-se ressaltar que estas discussões são os resultados iniciais de pesquisa do mestrado em História e 
espaço do Programa de Pós-Graduação em História, cujo projeto de pesquisa intitula-se: Traçando caminhos e 
moldando sentidos: o processo de construção de estradas de rodagem e seus impactos na organização do 
território norte-rio-grandense (1915- 1940). 
251

 O termo estradas de rodagem será pensado como proposto pelo Projeto nº 12 ao Congresso Legislativo do 
Rio Grande do Norte em discurso pronunciado pelo Deputado Joaquim Ingnácio no ano de 1917, que define 
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 As fontes utilizadas nesta pesquisa, as mensagens dos governadores de 

estado; os relatórios do Ministério de Viação e Obras Públicas, as obras 

memorialísticas dos governadores durante a Primeira República, e matérias 

publicadas em periódicos como o jornal A Republica e a revista Cigarra, 

compreende a uma documentação tida como oficial e, nesse sentido, produzida por 

sujeitos históricos privilegiados pelo poder da escrita e que estavam à frente de 

cargos públicos administrativos, evidenciando que estes sujeitos não representam o 

todo, mas parte de uma realidade. Ressalta-se também que, apesar de guardarem 

interesses próximos, esses indivíduos também são tomados por motivações que 

muitas vezes produziram divergências resultantes em conflitos.  

 Para a discussão destas questões será abordado, num primeiro momento, o 

cenário do estado do Rio Grande do Norte no que se refere aos interesses e 

investimentos dos grupos dirigentes na construção de estradas de rodagem. Em 

seguida, serão discutidas, na segunda parte deste artigo, algumas questões 

teórico/metodológicas que ajudarão a pensar como essas vias de transportes 

contribuíram para organização do território, discutindo algumas noções conceituais 

como: espaço, configuração territorial, paisagem e modernidade cinética.   

 

 

As estradas de rodagem na pauta republicana e o desejo por uma capital 

 

Sobre os caminhos terrestres do Rio Grande do Norte, o ex-governador José 

Augusto Bezerra de Medeiros (1924- 1928), em memória, atribuiu a construção das 

primeiras estradas de rodagem do estado ao pioneirismo do engenheiro José 

Francisco Brandão Cavalcantti com a fundação, em 1915, da Sociedade Anônima 

Estrada de Automóveis do Seridó252.  

                                                                                                                                                                                     
 

estradas de rodagem por sua “natureza técnica serão: a) De 1ª classe, as que tiverem o leito macadamizado e 
possuírem todas as obras d’arte necessárias; b) De 2ª classe, as que tendo também todas as obras d’arte 
tiverem o leito de terra bem consolidado; c) De 3ª classe, os simples caminhos carroçáveis que tiverem algum 
movimento de terra com a tolerância de uma rampa máxima de 20% independentes das totalidades d’arte 
convenientes. Sendo classificadas também como intermunicipais ou estaduais, municipais e particulares”. 
Fonte: IGNACIO, Joaquim. Congresso do Estado Estradas de Rodagem.  A Republica, Natal, 26 nov. 1917. 
252

 AUGUSTO, José. Seridó. Brasília, 1984. 
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A Sociedade Anônima Estrada de Automóveis do Seridó foi um grupo de 

acionistas – de iniciativa pública e privada - que investiu nas ações dessa sociedade. 

Em consequência, beneficiaram-se de direitos, mas também tiveram deveres a 

cumprir, como por exemplo, o de preservação e o de recuperação da nova via de 

transporte criada no estado, ligando a região do Seridó253, maior produtora de 

algodão mocó do estado da época à sua capital. Obra que contou com o auxílio do 

governo federal para a sua conclusão. 

Vale ressaltar que um dos argumentos mais importantes para a aquisição de 

recursos necessários ao processo de construção das estradas de rodagem foi o 

problema da seca254. Durante o recorte estudado, a construção de obras contra os 

efeitos das secas foi intensificada com a construção de estradas de rodagem255. 

Nesse sentido, a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas apresentou-se como 

o principal órgão responsável pela abertura e recuperação dos caminhos terrestres, 

os quais facilitassem a comunicação do interior sertanejo com a capital256. Nesse 

sentido, deve-se considerar que o governo federal, por meio da Inspetoria, atuou no 

                                                           
 

253
 Muirakytan Macedo evidencia que o interior do estado ou o Seridó deve ser entendido como uma região 

fortemente construída por um discurso regionalista em que a terra, o homem e as mercadorias do lugar 
guardam qualidades ímpares dando uma noção de espaço diferenciado. Nesse sentido, evidencia-se a 
importância que uma elite política estadual teve na construção desse discurso que fez do Seridó uma região 
fortemente pronunciada em detrimento de outras regiões. Ver: MACEDO, Muirakytan K. de. A Penúltima 
Versão do Seridó: uma história do regionalismo seridoense. Natal; Campina Grande: EDUFRN, EDUEPB, 2012.  
254

 Sobre a questão da seca, Durval Muniz de Albuquerque Júnior ressalta em seu livro A Invenção do Nordeste 
e outras artes a importância que uma elite nortista teve na produção de um discurso que colocava a seca como 
um elemento natural constituinte da região Nordeste. Esse discurso agia no sentido de angariar verbas, assim 
como também no sentido de produzir uma identidade nordestina marcada pela memória, pela tradição e pelo 
saudosismo. Trata-se de um discurso produzido pelos filhos de uma elite nortista, a qual perdia poder político e 
econômico no cenário nacional no final do século XIX e primeira metade do século XX. Ver: ALBUQUERQUE JR. 
Durval Muniz de. A Invenção do Nordeste e outras artes. 4 ed. São Paulo: Cortez; Recife: Massangana, 2009. 
255

 Sobre as obras contra os efeitos das secas, Hélio Tacashi aponta que já em meados dos anos 1910 as 
propostas para a construção de ferrovias vinham diminuindo gradativamente. Em contra partida evidencia, de 
acordo com o relatório do inspetor-chefe de obras contra as secas, Arão Reis, que o motivo para esse 
abandono devia-se ao fato de que a tecnologia automobilística tornara as rodovias preferíveis, uma vez que 
considerava que a economia, a rapidez e a facilidade da construção das estradas de rodagem justificavam o 
investimento exclusivo nessa modalidade. Ver: FARIAS, Hélio Takashi Maciel de. Contra as Secas: A engenharia 
e as origens de um planejamento regional no nordeste brasileiro (1877- 1938). 2008. 166f. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2008.  
256

 A Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) foi criada em 1909 - a época denominada de 
Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS). Somente em 1919 passou a ser denominada de IFOCS e a partir da 
década de 1950 passou a se chamar Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Ver: 
FILGUEIRA, Maria Conceição Maciel. ELOY DE SOUZA: uma interpretação sobre o Nordeste e os dilemas das 
secas. Natal: EDUFRN, 2011. 
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Rio Grande do Norte em parceria com o governo local e iniciativa privada 

construindo estradas de rodagem e pontes. Destaque para a ponte “Juvenal 

Lamartine” sobre o rio Acauan, no município de Arari, região do Seridó, projetada 

pelo engenheiro encarregado da sessão de obras contra as secas do estado, Julio 

de Mello Rezende. Ponte que será analisada mais a frente. 

Assim, desde o início do século XX, havia o desejo dos grupos dirigentes257 

de elevar Natal ao status de capital (de fato), não apenas no aspecto político e 

administrativo, mas também na esfera econômica comercial, uma vez que as 

dificuldades naturais/geográficas eram colocadas como um empecilho ao seu 

desenvolvimento258. Raimundo Arrais destacou que durante o século XIX “grande 

parte da ligação comercial do interior do Rio Grande do Norte era feita com a praça 

do Recife, o que contribuía para privar a capital das vantagens da mediação 

econômica  com a riqueza produzida no interior”259.  

Situada às margens do rio Jundiaí, Macaíba apresentou-se até a segunda 

metade do século XIX como a principal força econômica e política do estado, uma 

vez que “os produtos vindos do sertão eram escoados para o porto de Macaíba, 

distante quinze milhas do porto de Natal”260. O que ameaçou a condição de capital 

de Natal. 

Desde o início do século XX, os administradores do estado apontaram a 

importância da construção de vias de transportes e de comunicação que 

conectassem a capital ao interior. Em mensagem apresentada ao congresso 

legislativo, em 1 de novembro de 1910, o então governador do estado, Alberto 

Maranhão, destacou que estava mandando 

 

[...] abrir estradas carroçáveis que facilitem o transito dos comboeiros 
em linhas de penetração, ligando todo o interior sertanejo aos portos 
do litoral. Esses serviços, reclamados por quanto fazem as ingratas 

                                                           
 

257 Sobre os grupos locais que subiram ao poder durante o período republicano, ver: BUENO, Almir de 
Carvalho. Visões de República: idéias e práticas políticas no Rio Grande do Norte (1880-1895). Natal: EDUFRN, 
2002 e SPINELLI, José Antônio. Coronéis e oligarquias na Primeira República. Observanordeste, agosto, 2005. 
258 ARRAIS, Raimundo. Da Natureza À Técnica: A capital do Rio Grande do Norte no início do século XX. (In): 
(Org.). FERREIRA, Angela Lúcia; DANTAS, George. Surge et Ambula: A construção de uma cidade moderna Natal 
(1890-1940). Natal, RN: Editora da UFRN, 2006. 
259 Ibid., p.12. 
260 Ibid., p.121. 
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travessias pelos caminhos tortuosos em que os tombadores e 
atoleiros constituem constante ameaça aos viajantes, atrazando-lhes 
a marcha e difficutando-lhes o commercio, estão sendo executados a 
contento geral, por preços reduzidos, á razão de pouco mais de 100$ 
o kilometro, já se achando ligados aos portos de Natal e 
Canguaretama os seguintes nucleos de produção no interior: S. 
Gonçalo, Igapó, S. Antonio, Regomoleiro, Desterro, Utinga, 
Macahyba, Varzea, Tabocas, Lagôa dos Cavallos, Pedra Branca, 
Juremal, S. Thomé, Potengy, Riacho Salgado, Panellas, Caiada, 
Monte Alegre, Salgada, Riacho do Meio, Santa Cruz, Campestre, S. 
Antonio do Espirito Santo, n’uma extensão de mais de 300 
kilometros261. 

 

Percebe-se neste recorte que os antigos caminhos - as estradas carroçáveis - 

deveriam interligar e facilitar o trânsito dos comboeiros do interior sertanejo aos 

portos do litoral, mais especificamente, acredita-se, como explicito no documento, 

que Natal deveria ser a principal beneficiada. Pode-se aferir, pois, que essa lógica 

dos antigos caminhos – construídos desde o século XIX – serviu também como 

direcionamento por onde as estradas de rodagem deveriam passar. 

Um dos discursos que ecoavam nos jornais, nos planos urbanísticos, nos 

relatórios de governos e nas reflexões dos intelectuais que pensaram a cidade, era o 

de que Natal precisava se libertar do ostracismo, do seu isolamento. Foi um 

momento em que se respirou em Natal o desejo pelo novo, representado pelo 

moderno, pelo progresso e pelo ideal de civilidade, inspirados nos grandes centros, 

como Paris, Londres e Nova Iorque. Esses ideais refletiram os anseios dos grupos 

que administraram o estado e a capital durante esse período. 

Cabe ressaltar que esses grupos dirigentes corresponderam a duas 

oligarquias que se perpetuaram no poder no poder local durante a Primeira 

República. Inicialmente têm-se a oligarquia Albuquerque Maranhão, que 

permaneceu na administração do estado até 1914, momento em que Ferreira 

Chaves começou a descentralizar as atenções e investimentos públicos do litoral e 

da capital para o interior norte-rio-grandense. Na década de 1920, outra oligarquia 

assumiu o poder, os Bezerra de Medeiros. Família influente do Seridó, que passou a 

controlar a administração estadual, direcionando investimentos para o interior, 

                                                           
 

261
 Fonte: MARANHÃO, Alberto. Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo em 01de Novembro de 1910. 

Natal: Typographya d’A Republica, 1910. 
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construindo estradas de rodagem e pontes, objetivando o escoamento da produção 

da região do Seridó - algodão, queijo, peles de cabras e carneiro, carne de 

maniçoba, além de outros gêneros de menor exportação – ao porto de Natal. 

Segundo Raimundo Arrais, os Albuquerque Maranhão e os Bezerra de 

Medeiros, apresentaram como principal característica uma continuidade no modo de 

conceber e praticar a administração pública. Esses grupos demonstraram que 

partilhavam do mesmo estilo de gestão, mantendo o nepotismo e a troca de favores 

ao acomodarem e nomearem parentes para os cargos públicos. Essa continuidade 

também se apresentou na atuação jornalística, uma vez que o periódico A 

Republica, órgão oficial do Partido Republicano Federal do Rio Grande do Norte, 

serviu tanto para propagandear e divulgar os feitos dos Albuquerque Maranhão 

quando estes estiveram no poder, como também atendeu aos interesses de José 

Augusto e Juvenal Lamartine, políticos com raízes seridoenses262. 

Assim, os grupos dirigentes, principalmente os Albuquerque Maranhão, 

passaram a intervir na capital, construindo espaços de sociabilidades (teatro, clubes, 

cafés, praças, jardins, cinemas, etc.)263; promovendo intervenções na estrutura 

material da cidade que resultaram também em mudanças simbólicas dentre as quais 

pode-se citar: o aterro e ajardinamento de praças, calçamento e abertura de ruas, a 

construção de dois parques ferroviários, a chegada da energia elétrica, a construção 

da Usina do Oitizeiro, o sistema de transporte público, os bondes elétricos, sistema 

de coleta de lixo, abastecimento de água, entre outras. 

Planejou-se também, em 1901, a construção de um bairro preferencialmente 

residencial, em Natal, denominado de Cidade Nova, destinado às pessoas mais 

influentes da capital. Esse novo território criado passou a ser transformado e 

esquadrinhado por meio de um plano urbanístico, refletindo a nova condição política 

da capital264. A própria gestão da cidade (Intendência) com base em princípios 

                                                           
 

262
  ARRAIS, Raimundo. ANDRADE, Alenuska; MARINHO, Márcia. O corpo e a alma da cidade: Natal entre 1900 e 

1930. Natal, RN: EDUFRN, 2008. 
263

 Sobre os espaços de sociabilidades construídos em Natal, ver em: MARINHO, Márcia. Natal também civiliza-
se: sociabilidade, lazer e esporte na Belle Époque Natalense. Natal: EDUFRN, 2011. 
264

 Sobre o processo de construção e ocupação do bairro Cidade Nova, ver em: SIQUEIRA, Gabriela Fernandes 
de. Por uma “Cidade Nova”: apropriação e uso do solo urbano no terceiro bairro de Natal (1901-1929). 2014. 
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modernos buscou transformar o espaço da cidade num ambiente moderno e 

civilizado265.  

Destacam-se também as reformas do porto de Natal, objetivando que maiores 

navios pudessem atracar no seu ancoradouro, conectando a cidade aos mercados 

mundiais. Dessa maneira, o porto de Natal apresentou-se como a principal porta de 

entrada e saída de produtos, mercadorias e pessoas do estado266.  

Evidencia-se, pois, que os investimentos em meios de transportes foram uma 

das necessidades apontadas pelos administradores para o desenvolvimento do 

estado, privilegiando principalmente a integração de sua capital com os principais 

centros produtores do Rio Grande do Norte. Interligar as zonas produtoras a Natal 

constituía-se, pois, no discurso dos administradores e intelectuais, enquanto uma 

das necessidades para o desenvolvimento do estado republicano. Pensamento bem 

exemplificado por Manoel Dantas em artigo publicado no periódico, A Republica, 

intitulado “Estradas Vicinais e comodidades de viagem” ao dizer que “sem riqueza 

não há vida nacional, sem produção não há riqueza e sem transporte a vida nada 

vale”267. Para Dantas, o investimento em transportes tornava-se, juntamente com a 

educação, os pilares fundamentais para o desenvolvimento de qualquer estado 

republicano, pois, segundo ele “o transporte aperfeiçoado é a artéria principal de 

uma vasta circulação, que precisa irradiar-se por toda a superfície do solo”.  

 

As estradas: construtoras de espaço, de paisagem e de novos sentidos.  

   

 Nesta parte do trabalho serão apontadas algumas discussões 

teórico/metodológicas iniciais sobre o papel das estradas de rodagem enquanto 

organizadoras do território e formadoras de espaço, evidenciando os aspectos 

                                                                                                                                                                                     
 

526 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2014. 
265

 Sobre a Intendência de Natal, ver em: SANTOS, Renato Marinho Brandão. Natal, outra cidade!: O papel da 
intendência Municipal no desenvolvimento de uma nova ordem urbana (1904-1929). 2012.  211 f. Dissertação 
(mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal/RN, 2012. 
266

 Sobre o porto de Natal e a circulação de mercadorias na cidade, ver em: JOBIM, k.; SILVA, F. D. O que há de 
mais chique e moderno: a circulação de novas mercadorias em Natal nas primeiras décadas do século XX. In: II 
Seminário Nacional Fontes Documentais e Pesquisa Histórica: Sociedade e Cultura, 2011. 
267

 DANTAS, Manoel. Estradas Vicinais e comodidades de viagem. A Republica, Natal, 23 jul. 1917. 
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simbólicos trazidos por estas vias de transporte na elaboração de uma paisagem 

republicana de governo. 

Para se pensar a importância das estradas de rodagem no processo de 

organização do território do Rio Grande do Norte, propõe-se pensar numa 

concepção de espaço como sendo uma construção humana, entendendo que o 

espaço possui dimensões sociais, materiais e técnicas que irão conformá-lo. Dentro 

dessa perspectiva, destaca-se a noção de espaço proposta pelo geógrafo Milton 

Santos, enquanto um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de 

ações268. Entende-se, nessa perspectiva, que o espaço é constituído por fixos e 

fluxos, pela configuração territorial e pelas relações sociais, uma vez que: 

 

Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que 
modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as 
condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada 
lugar. Os fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e 
atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua configuração 
e o seu valor ao mesmo tempo em que, também, se modificam. [...]. 
A configuração territorial é dada pelo conjunto formado pelos 
sistemas naturais existentes em um dado país ou numa dada área 
pelos acréscimos que os homens superimpuseram a esses sistemas 
naturais. A configuração territorial não é o espaço, já que sua 
realidade vem de sua materialidade, enquanto o espaço reúne a 
materialidade e a vida que o anima [...] sua existência social, isto é, 
sua existência real, somente lhe é dada pelo fato das relações 
sociais269  

 

O espaço é formado por objetos. Entretanto, “é o espaço que determina os 

objetos: o espaço visto como um conjunto de objetos organizados segundo uma 

lógica e utilizados (acionados) segundo uma lógica”. Busca-se, portanto, pensar 

numa ideia de território móvel, percebendo o material a partir das relações sociais, 

das disputas de poder, do cotidiano, das práticas exercidas, dos sentidos e 

significados dados a essa materialidade. Dessa maneira, as estradas de rodagem 

são percebidas em movimento, considerando o impacto das relações sociais, 

evidenciando a vida que as anima.  

                                                           
 

268
SANTOS, MILTON. A Natureza do espaço. 4 ed. São Paulo: EDUSP, 2009., p.21. 

269
 Ibid., p.61-62. 
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Entende-se que as estradas, os caminhos e as técnicas pela sua 

materialidade em si não são reveladoras dos processos históricos, mas o que 

importa são os interesses, os desejos e os significados dados a essas vias de 

transportes pelos sujeitos que as utilizam. Nesse sentido, as ações atravessam a 

materialidade, dando-lhes vida e constituindo espaço. Trata-se de se pensar os 

sistemas de objetos e os sistemas de ações como um quadro único no qual a 

história se dá, pois os sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. 

Os objetos são produtos de uma relação social, resultam de intenções sociais. 

Toda criação de objetos responde a condições sociais e a técnicas presentes num 

dado momento histórico, da mesma forma que sua reprodução obedece a condições 

sociais. Os objetos não são oferecidos sós e também não funcionam isoladamente. 

Dessa maneira, entende-se que as estradas de rodagem configuram-se a uma rede 

de outros objetos: automóveis, pontes, mercadorias, animais, portos, estações, a 

outros caminhos, como por exemplo, estradas de ferro, as barcas etc. 

Os objetos apresentam uma complexidade estrutural, ou seja, a forma como 

podem comunicar-se com outros objetos ou servir a uma determinada instituição 

“tanto aquela que trabalha diretamente sobre ele, quanto, igualmente, a que, mesmo 

longe, tem comando sobre operações econômicas e sociais locais”270. Os objetos 

são construídos pelos homens, mudam a geografia e os homens, assim como 

também são modificados por eles. Podem ter um papel funcional como também 

simbólico.  

 As ações ou sistemas de ações resultam de necessidades naturais ou 

criadas (materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, morais e afetiva). A 

ação é o próprio homem/instituições. Constata-se, nesse sentido, que o sistema de 

ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes, 

entendendo que é dessa forma que o espaço encontra a sua dinâmica e se 

transforma. 

Dessa maneira, a técnica é observada como um elemento importante para 

pensar as estradas de rodagem, uma vez que a “técnica ajuda a historicizar, isto é, a 
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 Ibid., 69. 
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considerar o espaço como fenômeno histórico”271. Nesta perspectiva, destaca-se 

que as técnicas possuem uma idade histórica, ou seja, só passam a existir de fato a 

partir do momento em que se incorporam a vida de uma sociedade, aqui a técnica 

só existe quando utilizada. 

Compreende-se, como evidencia Milton Santos, que “é o lugar que atribuí as 

técnicas o princípio de realidade histórica, relativizando o seu uso, integrando-as 

num conjunto de vida, retirando-as de sua abstração empírica e lhes atribuindo 

efetividade histórica”272.  

As estradas de rodagem serão responsáveis também pela produção de uma 

paisagem. Dessa maneira, a paisagem será percebida enquanto obra da mente 

humana, composta tanto por estratos de rochas (dimensão material) como por 

camadas de memória (investimentos simbólicos), em que a natureza será 

ressignificada, tornando-se fruto das obsessões de uma determinada cultura. 

Natureza e percepção humana são inseparáveis, evidenciando que a visão do 

homem sobre a natureza comporta lembranças, mitos e significados complexos, ou 

seja, os elementos da paisagem transportam carga de história273.  

 A paisagem apresenta-se enquanto um acontecimento e na construção da 

paisagem o olhar participa enquanto um aspecto importante desse processo, uma 

vez que o olhar é seletivo, estético e hierarquizador. Ele organiza o que deve ser 

visto. O olhar é, pois, carregado de intencionalidade. Essa intencionalidade pode ser 

observada nas fotografias, publicadas em diversas páginas da revista Cigarra, da 

ponte Juvenal Lamartine, responsáveis pela construção de paisagens. As fotografias 

tratam da inauguração dessa obra, em 1929, no município de Acari (Seridó). Elas 

reproduzem, por diversos ângulos as dimensões274, o aspecto estético, as inovações 

e a grandiosidade desta ponte. 

                                                           
 

271
 Ibid., p.49.  

272
 Ibid., p.58. 

273
 SCHAMA, Simon. Paisagem e Memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

274
 Sobre as dimensões ponte Juvenal Lamartine, o relatório do dr. Julio de Mello Rezende, entregue  ao 

engenheiro chefe do 2° Distrito da Inspetoria de Obras Contra as Seca, André Verissimo de Mattos,  dizia o 
seguinte: “Ponte do Acary-ora denominada Presidente Lamartine em homenagem a colaboração do Estado 
com a União. Esta ponte é a maior obra de arte de concreto armado deste Estado, pois que mede 96 m. 40 de 
vão total, dividido em 9 vãos de 10 metros [...]”. Fonte: Cigarra, Natal, nº 5 129, p.49. 
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Observa-se, pois, nessas imagens, uma intencionalidade estética no olhar 

ressaltada pelos seus aspectos arquiteturais, tendo em vista que esta ponte 

“assenta sob 8 pilares de 80 centímetros de espessura, de alvorada cyclopica 

armada. Tem 5 metros de largura, com um guarda corpo formado de balaústra 

corrida, amparada por pilares munidos de postes para iluminação electrica”. Além 

disso, ressalta-se o fato de ser uma inovação técnica para época, uma vez que se 

tratava de uma construção feita em concreto armado.  

 As fotografias da ponte Juvenal Lamartine ressaltavam, portanto, todos os 

aspectos modernos presentes nesta obra. As seleções desses aspectos não eram 

realizadas aleatoriamente. Existia uma intencionalidade por traz dessas escolhas, o 

de demonstrar através dessas inovações um estado moderno e civilizado. Um 

governo voltado para a necessidade de construir e de vencer as barreiras que 

impediam o seu desenvolvimento. 

 

 

Imagem 1: Vista geral da ponte Juvenal Lamartine sobre o rio Acauan, no município 

do Acari, região do Seridó. 

Fonte: Cigarra, Natal, nº 5 129, p.49. 
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Acervo: Grupo de pesquisa Os Espaços na Modernidade 

 

Assim a imagem é, dessa maneira, um acontecimento, uma paisagem 

captada por uma intencionalidade no olhar. Ela retrata sob um enfoque a multidão 

que se posicionava sob a ponte quando do ato de sua inauguração, revelando por 

um determinado ângulo ser a maior obra de arte já construída no território do estado. 

Aspecto que também pode ser evidenciado no próprio título da imagem: “Uma 

grande obra d’arte”. Essa intencionalidade também deve ser destacada pela escolha 

do próprio nome da ponte. A preferência pelo nome Juvenal Lamartine para a ponte 

– considerada uma das maiores para época – faz alusão à grandiosidade do então 

governador e do trabalho que ele vinha desempenhando no estado. Ambos (ponte e 

governador) representavam símbolos do progresso e da transformação da natureza 

pela técnica. 

 Outro aspecto destacado nesta pesquisa refere-se às mudanças de 

sensibilidades, das percepções de tempo e de espaço que os veículos automotores 

irão provocar e constituir no ambiente urbano, ou seja, busca-se perceber de que 

maneira os automóveis ditos modernos irão conformar na vida da cidade novas 

formas de perceber o tempo e o espaço. Para a compreensão dessas mudanças 

será adotada a noção de modernidade cinética proposta pelo historiador Guillermo 

Giucci e analisada em sua obra A vida cultural do automóvel: percursos da 

modernidade cinética, cujo objetivo principal visa entender a ascensão da 

automobilidade como um elemento decisivo da modernidade cinética. 

 Trata-se de se destacar a importância, ou melhor, a centralidade que o 

automóvel desempenhará enquanto objeto na transformação da vida urbana. 

Seguindo uma concepção do alemão Sloterdijk, Guillerme, Giucci evidencia que: 

 

[...] a modernidade como processo é marcada por uma característica 
cinética que encontra o seu denominador comum no conceito da 
mobilização (com a palavra entendida em um sentido mais amplo 
que o militar). O desejo dessa modernidade cinética seria o de 
funcionar como uma escada rolante: puro ser-que-gera-
movimento275. 

                                                           
 

275
 GIUCCI, Guillermo. A vida cultural do automóvel: percursos da modernidade cinética (2004), p.15. 
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Dessa maneira, constata-se a impossibilidade de conceber o moderno sem se 

pensar no movimento, evidenciando o automóvel como a máquina, o artefato 

responsável por unir corpo e velocidade. Nesse processo, o que importa perceber é 

que “os resultados das tecnologias não são homogêneos, já que podem haver 

consequências contraditórias em diferentes grupos e momentos históricos”. 

Um desses aspectos contraditórios pode ser percebido na escrita de Câmara 

Cascudo em que a tradição e o moderno serviram como elementos de desejos, mas 

também de repulsa. Ao analisar a crônica produzida por Cascudo intitulada taça 

florida, publicada em 07 de fevereiro de 1929 no jornal A Republica, Raimundo 

Arrais aponta a escrita de um intelectual que tudo sabe sobre sua cidade. Aquele 

que por intermédio da escrita buscou intervir nos rumos de Natal a partir das 

transformações que viu ao longo de duas décadas276.  

De acordo com Raimundo Arrais, as transformações modernas realizadas no 

espaço público da cidade alimentava em Câmara Cascudo o saudosismo de uma 

Natal dos tempos em que se respirava uma atmosfera de lirismo, em que as 

senhoras cultivavam belos jardins e se conheciam pelos nomes. Essa atmosfera de 

lirismo era rompida, de acordo Cascudo, pelo barulho do automóvel. Por uma 

velocidade que prejudicava as relações tradicionais. A velocidade do automóvel 

rompia com um ritmo lento, privilegiando a máquina em detrimento do transeunte. As 

flores representavam uma Natal antiga, em contrapartida, o automóvel apresentava-

se como uma máquina indesejável que com os seus rompantes acelerava o tempo. 

Rompia-se, pois, com o ritmo das flores. 

Dessa maneira, a modernidade cinética é produtora de sentimentos e 

sensações contraditórias. Apesar de ser associado ao mundo civilizado pelo seu 

aspecto moderno, rápido e dinamizador, o automóvel também provocou sensações 

de medo, tensão e até de perda de um passado. Sensações que podem ser 

observadas nas fontes, nas várias matérias sobre acidentes, atropelamentos, dentre 

outros. Assim sendo, cumpre destacar que as estradas de rodagem são percebidas 
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CASCUDO, Luís da Câmara. Crônicas de Origem: A cidade de Natal nas crônicas cascudianas dos anos 20 

(estudo introdutório de Raimundo Arrais). 2 ed. Natal: EDUFRN, 2011., p.13-18. 
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nesse estudo em relação a outros objetos (carros, caminhões, pontes, animais, 

mercadorias etc.), em relação à vida urbana, considerando as relações sociais 

inscritas no espaço público da cidade, nos sentidos e significados trazidos por estes 

caminhos, nas disputas de poder, e nos desejos dos sujeitos histórico, ou seja, 

numa relação homem, espaço e técnica. 

 

 

Considerações finais 

 

 Buscou-se expor algumas discussões iniciais acerca do processo de 

construção de estradas de rodagem no Rio Grande do Norte entre os anos 1915-

1930, demonstrando como estes caminhos ajudaram no processo de apropriação e 

organização do seu território. Nesse sentido, evidenciou-se que no processo de 

organização do território, os discursos dos grupos dirigentes estavam voltados para 

a integração da zona produtora do estado com a capital, constatando a importância 

de integrar Natal nas relações comerciais capitalistas com outros centros produtores. 

As estradas são percebidas na organização do território como formadoras de 

espaço, entendendo-o não apenas como um dado natural, mas como resultado das 

transformações técnicas, materiais, das relações sociais dos sentidos e significados 

dados a esses caminhos. Trata-se de se perceber o território em movimento e em 

relação a uma rede de outros objetos (automóveis, portos, pontes, a produção 

econômica...). Destaca-se também que as estradas de rodagem passaram a ser 

ressignificadas a partir de uma intencionalidade no olhar, constituindo-se em 

paisagem. 
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“Eu sempre pensei sobre a história como uma prática 
reflexiva, e eu considero perfeitamente normal que 
historiadores devam contar suas ricas e detalhadas estórias 
sobre o passado e também refletir sobre como eles as 
contam e porque eles contam as estórias que contam. De 
tempos em temos, me dizem que esse tipo de coisa deve 
ser deixada para uma outra tribo de acadêmicos, 
usualmente chamados de ‘filósofos’ ou ‘teóricos’, mas eu 
nunca entendi completamente porque isso é dito.”  

Steven Shapin (2010, p.viii). 

 

Ponto de partida: a crítica adjetiva  

 

A pesquisa no âmbito da teoria e da historiografia no Brasil vem delineando 

suas fronteiras e se afirmando praticamente como um campo autônomo dentro da 

disciplina da História.277 Isso quer dizer que, de um ponto de vista teórico-

                                                           
 

277
 
Um s

inal dessa tendência é, por exemplo, a criação, em agosto de 2009, através da “Carta de Mariana”, da 
Sociedade Brasileira de Teoria da História e Historiografia. Ver: 
http://www.sbthh.ufop.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=532. Acesso em: 20/08/2014 ás 11:04. Além do 
que, podemos citar a criação de linhas de pesquisa direcionadas para a discussão teórico-metodológica da 
História, como é o caso da linha “Teoria da História e historiografia”, do programa de pós-graduação em 
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metodológico, de forma mais sistemática estão sendo colocados em questão, 

tomados como objeto de análise os conceitos e os procedimentos que embasam a 

construção do saber histórico. E entre os representantes desse novo campo, só para 

citar os nomes mais destacados, teríamos Manoel Luiz Salgado Guimarães, Ciro 

Flamarion Cardoso, José Carlos Reis, Astor Antônio Diehl, Jurandir Malerba, 

Margareth Rago, Durval Muniz de Albuquerque Jr, Valdei Lopes de Araújo entre 

outros. 

Seria trabalhoso, além de desnecessário, indo muito além das pretensões e 

dimensões do nosso texto, dar conta dos vários matizes que se expressam no 

campo da crítica historiográfica brasileira, de forma que indicamos aqui o nosso 

primeiro recorte, o primeiro direcionamento que conduzirá à discussão do argumento 

central. Nossa proposta, portanto, se inserirá no campo da crítica historiográfica a 

partir da apreciação de dois textos em particular: o primeiro deles intitula-se O 

Historiador Naif ou a análise historiográfica como prática de excomunhão, de Durval 

Muniz de Albuquerque Jr.; e o segundo, de Wagner Geminiano dos Santos, A 

invenção da crítica historiográfica brasileira pós década de 1980: um campo de 

batalha para modernos e pós-modernos. E a escolha desses textos se justifica tendo 

em vista que cada um, a sua maneira, pratica o que poderíamos chamar de uma 

crítica da crítica, e porque ambos partem de um ponto em comum, que seria um dos 

“traços distintivos” de nossa crítica historiográfica: sua excessiva adjetivação. 

Em seu texto, Albuquerque Jr. se propõe a refletir sobre os traços que vêm 

norteando a prática da crítica historiográfica no Brasil, o que, segundo o autor deixa 

entrever traços peculiares da nossa cultura historiográfica e mesmo da nossa cultura 

acadêmica. Um desses traços – talvez o mais importante – seria aquilo que define 

como “abusiva adjetivação”; que consistiria no fato de que em sua maior parte, as 

análises de dadas obras ou correntes historiográficas não seriam feitas por meio de 

um diálogo com os conceitos ou com os pressupostos, isto é, com o aporte teórico 

metodológico próprio das pesquisas – o que caracterizaria uma análise substantiva –

, mas tão somente procurariam desqualificar obra e/ou autor, reduzindo-os a uma 

                                                                                                                                                                                     
 

História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Descrição da linha disponível no site do Programa: 
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série de adjetivos pouco precisos, no sentido de avaliar, negativamente, a sua 

contribuição no debate historiográfico. Nesse sentido, termos como pós-modernos, 

conservadores, idealistas, populistas, narravitivistas etc. seriam utilizados para 

desqualificar ideias a priori, como se seus significados fossem óbvios e consensuais 

(ALBUQUERQUE JR., 2006, p. 01-02). 

Uma das razões levantadas pelo autor para explicar essa prática que, de 

forma preocupante, cria historiadores que já tem uma opinião formada a respeito de 

obras e autores mesmo que não os tenham lido, estaria no 

  

[...] enorme peso que a formação jurídica teve na 
constituição de nossa intelectualidade, notadamente no 
campo das humanidades, [instaurando] uma espécie de 
lógica inquisitorial em que autores e textos são condenados 
ou excomungados antes mesmo que mereçam a leitura e a 
reflexão (ALBUQUERQUE JR., 2006, p.02). 

 

No sentido de contribuir, portanto, para uma discussão mais “substantiva,” 

frente a uma crítica não só adjetiva, mas também maniqueísta e personalista (ou 

seja, instauradora de dicotomias e voltada, comumente, para ataques pessoais), 

Albuquerque Jr. retoma algumas das temáticas que estão no cerne das polêmicas 

que se travam no campo historiográfico contemporâneo, como aquelas que se 

pautam em termos como pós-modernidade, realismo, racionalismo,  verdade e 

holismo e se põe a discutir de forma sistemática esses conceitos. 

No que se refere ao texto de Santos, assim como no anterior, temos a 

proposta de discussão e problematização das regras e procedimentos que 

baliza[ra]m a produção da crítica historiográfica brasileira, no caso, mais 

especificamente, das últimas duas ou três décadas do século XX. Todavia, 

diferentemente de Albuquerque Jr., a ênfase de Santos é pautada na dimensão da 

análise e avaliação da produção historiográfica que se deu a partir das dicotomias 

“moderno/pós-moderno” ou “modernidade/pós-modernidade”, e nesse sentido, se 

propõe a “pesar, problematizar e historicizar a invenção dos termos moderno e pós-

moderno, bem como seus derivados, pela crítica historiográfica brasileira pós 

década de 80.” (SANTOS, 2012, p.131). 
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Para além das relações entre esses dois textos,278 o que nos interessa aqui 

é o movimento que realizam, uma vez que ambos partem da constatação daquele 

“traço distintivo” da crítica historiográfica, apontado por Albuquerque, para em 

seguida encaminhar sua contribuição a partir da problematização e análise de 

conceitos e expressões que, no debate historiográfico, seriam utilizados de forma 

irrefletida tão somente para desqualificar autores e obras. Em outras palavras, 

identificando na crítica a falta de uma postura que leve a sério a discussão de 

conceitos, categorias e abordagens, isolam e problematizam o que acreditam ser as 

questões mais estruturais e/ou recorrentes. 

Gostaríamos, portanto, de nos unir a essas propostas, uma vez que tomamos 

como ponto de partida, precisamente, o que foi identificado como “traço distintivo” da 

crítica historiográfica brasileira, com o qual estamos de acordo. Todavia, 

pretendemos apontar a possibilidade de nossa contribuição em outra direção. Ao 

invés de discutir as problemáticas que pautam o debate historiográfico, 

desenvolveremos um argumento mais “teórico” sobre um ponto tão somente 

levantado no texto de Albuquerque Jr., a saber, aquilo que justificaria, as razões que 

dariam conta de explicar porque a crítica historiográfica brasileira carrega como algo 

que a distingue uma excessiva adjetivação. No nosso entendimento, entre outros 

fatores que podem ser apontados e desenvolvidos, dois particularmente nos 

interessam: um preliminar e outro estrutural. O primeiro está relacionado a certa 

postura diante do que se entende por “trabalho crítico”; o segundo faz referência ao 

papel da teoria na formação do historiador, entendida por nós como um ponto cego, 

pouco discutido, que, por sua vez, como defenderemos, trás em sua base uma 

dicotomia entre as noções de teoria e de prática sobre a qual nos pronunciaremos.  

 

                                                           
 

278 Santos estabelece uma relação estreita com Albuquerque. Antes de tudo, parte da definição deste de 
historiografia e da sua proposta de recusa a um procedimento de adjetivação no sentido de estabelecer um 
diálogo substantivo com textos, conceitos e autores de diversas abordagens historiográficas. Além do que, se 
propõe a aprofundar uma discussão já aponta por Albuquerque Jr., aquela que opõe as categorias moderno e 
pós-moderno. Todavia, se distancia em alguns aspectos, sobretudo no que se refere ao tratamento da crítica 
historiográfica por Albuquerque Jr. em termos de “contribuição”, uma vez que, segundo Santos, o conceito de 
contribuição possibilitaria “uma hierarquização ou dicotomização da abordagem de teóricos, filósofos e 
historiadores etc. encetadas a partir da parcela de contribuição que cada um teria dado para a História.” 
(SANTOS, 2012, p.133). 
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As mãos brancas da crítica 

 

Em relação ao primeiro fator apontado, não caberia aqui, embora fosse 

instigante e potencialmente esclarecedor, propor uma história do pensamento crítico, 

tomando provavelmente como um marco Kant, a partir de quem talvez não 

tenhamos feito nada mais do que uma crítica da crítica ad infinitum.279 Todavia, 

ainda assim gostaríamos de pontuar uma reflexão sobre a prática da crítica, ou 

melhor, como colocamos, sobre uma postura frente ao que se entende por “trabalho 

crítico”, e isso, a partir das considerações dos filósofos Bruno Latour e Michel 

Serres.  

Como apontamos mais acima, Albuquerque Jr. chama a nossa atenção para 

uma crítica que se pauta no uso de adjetivos que, não problematizados, são sempre 

usados com o propósito de desqualificar autores e obras, e que sob o pretexto de 

defender a razão, acaba sendo regida “[...] pelas paixões, pela antipatia pessoal, 

pelo azedume, pelo mau humor” (ALBUQUERQUE JR., 2006, p. 03). Nessa postura, 

por fim, estaria implicada a lógica de que a afirmação da autoridade de um 

argumento só se daria pela desqualificação e desautorização de outro. Acreditamos 

que aqui também estaria implícita uma postura do que propriamente se entende por 

“trabalho crítico”, na qual a missão do acadêmico seria a de fazer um exercício de 

suspeita, partindo do pressuposto de que sempre há alguma coisa por trás do que 

está exposto, quase sempre uma intenção – dificilmente boa – por trás das 

aparências.  A crítica, portanto, como sinônimo de “desvelamento,” cujo objetivo, 

segundo bem aponta Latour, seria “Revelar sob as falsas consciências os 

verdadeiros cálculos ou sob os falsos cálculos os verdadeiros interesses [...]” 

(LATOUR, 1994, p.48).  

                                                           
 

279
 Para Latour, em texto no qual discute as práticas modernas através da noção de “fetiche”, o pensamento 

crítico teria uma longa história de práticas contraditórias, que “[...] nos remeteria aos gregos, que 
abandonaram  os ídolos da Caverna, mas erigiram as Idéias; aos judeus destruidores do Bezerro de ouro, mas 
construtores do Templo; aos cristãos queimando as estátuas pagãs, mas pintando ícones; aos protestantes 
caiando os afrescos, mas erguendo sobre o púlpito o texto verídico da Bíblia; aos revolucionários derrubando 
os antigos regimes e fundando um culto à deusa Razão [etc.].” Diante do quê conclui: “Para fetiche, fetiche e 
meio.” (LATOUR, 2002, p. 59). 
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Ao se posicionar contra as filosofias críticas, que toma por “filosofias da 

suspeita”, Michel Serres nos fornece boas imagens para pensarmos sobre em que 

bases se fundamenta o trabalho crítico. Para o filósofo francês, de saída, essas 

filosofias permitem que nos situemos num ponto privilegiado para apanhar aquele 

que analisamos no flagra, isto é, sempre às costas de alguém que esconde algo. 

Todavia, esse posicionamento precisa considerar a possibilidade de existência de 

um terceiro personagem que, por sua vez, se situaria às costas daquele que está às 

costas do primeiro, pego também aquele dissimulando uma outra coisa, ou quem 

sabe a mesma. E assim por diante. Seguindo essa cadeia, nos veríamos diante de 

um conjunto infinito de astúcias, e como uma cadeia de policiais e ladrões, a própria 

filosofia se tornaria uma prática policial, ou judicial, como no traço distintivo da crítica 

historiográfica apontada por Albuquerque Jr. Mas uma polícia, segundo Serres, vai 

sempre precisar de uma outra para policiá-la – como diria Latour, “Para um 

denunciador, um denunciador e meio” (1994, p. 49) – , assim, o objetivo final da 

crítica seria justamente o de se esquivar de toda e qualquer crítica, acreditando que 

não se possui costas ao se posicionar pretensamente às costas de todos, e no final 

das contas o melhor policial seria o mais astuto dos ladrões.  

Por fim, tanto em relação ao traço marcante apontado por Albuquerque Jr. e 

Santos da crítica historiográfica brasileira que, não entrando no mérito dos conceitos 

e pressupostos, se pautaria pelo exercício fácil da denúncia (que no limite 

especulado prescindiria até mesmo da leitura dos textos), pela associação pejorativa 

a termos imprecisos, quanto em relação às bases que fundamentam a prática do 

que Serres chama de “filosofias da suspeita”, o que está em pauta é um 

procedimento preconceituoso, rasteiro e reducionista que parece nos condenar a um 

mundo de pequenas ironias: 

 

Incomoda-me, devo dizer, no exercício do pensamento 
crítico, uma característica que concerne à deontologia 
do trabalho. Ela permite economizar um trabalho duríssimo; 
por exemplo, pôr entre parênteses ou em dúvida as 
ciências, a fim de buscar sua condição ou fundamento, sem 
entrar em seus detalhes; que economia! Que belo 
argumento de preguiça ou de ignorância, de trapaça, mais 
uma vez [...]. Considero muito as pessoas que descem à 
mina, que se dão realmente ao trabalho de ir ver in loco, e 
ali, permanecer, que pegam as ferramentas na mão, e que 



 

 | DA DICOTOMIA À DISTINÇÃO: A CRÍTICA HISTORIOGRÁFICA ENTRE A TEORIA E A 
PRÁTICA. 

268 

 

tem calos nas palmas da mão e os rostos pretos de fuligem. 
A crítica tem as mãos brancas. (SERRES, 1999, p.177-178). 

 

Uma “deficiência congênita” 

 

O segundo fator que identificamos, esse estrutural para entendermos porque 

a crítica historiográfica brasileira, como apontam os nossos textos de referência, 

sofre de agudo adjetivismo, diria respeito ao que acreditamos seja uma “deficiência 

congênita” na formação do historiador, que não é educado, pelo menos não de 

forma consistente, para discutir conceitos, pressupostos e metodologias.  

Em defesa do nosso argumento, tomemos, por exemplo, o espaço que o que 

chamamos de “fundamentação teórica” ocupa nos trabalhos de História, sobretudo 

nos de graduação. E aqui nos referimos tanto ao espaço físico, reservado a poucas 

páginas da introdução, como o espaço de relevância, expresso no uso de conceitos 

às vezes tão bem escondidos que suspeitamos que seja possível prescindir deles. 

De fato, aprendemos a usar conceitos como “muletas teóricas”, e quanto mais bem 

forem obscuros e de domínio comum dentro da disciplina, tanto mais 

convenientemente utilizáveis, sem que precisemos discuti-los – o que nos lembra a 

prática da crítica historiográfica da qual partimos. 

Além disso, podemos indicar o pouco prestígio que goza uma disciplina como 

a de teoria na grade curricular dos cursos de graduação, frente às disciplinas 

consideradas propriamente de História. E nesse sentido é tão sintomático quanto 

preocupante o fato de que dentro da própria disciplina se faça uma distinção tão 

incisiva entre um trabalho de História e um de Teoria, ou até mesmo entre aquele e 

um de Historiografia, com a valorização do primeiro em detrimento dos outros, 

obviamente. Distinções que nos ajudam a começar a entender porque nossa crítica 

historiográfica, nos termos propostos no começo do nosso texto, é tão “adjetiva”. 

Diante dessa perspectiva do papel da teoria, o aprofundamento do nosso 

argumento segue agora, no sentido de pensar o que está na base do que estamos 

chamando de “deficiência congênita” na formação do historiador. Entre outros 

fatores, defendemos que implicada na forma de lidar com a teoria está uma 

distinção, tomada como dicotomia entre as noções de “teoria” e de “prática”.  
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Entre teoria e prática: da dicotomia à distinção 

 

Em seu livro The Collapse of the Fact/Value Dichotomy, o filósofo norte-

americano Hilary Putnam põe em questão a separação dicotômica entre julgamentos 

de "valor" e descrição de "fatos", comumente aceita como lugar-comum, segundo 

ele. Um exemplo dessa separação pode ser percebido quando concebemos um 

"julgamento de valor" como sendo "subjetivo", enquanto tomamos "descrições de 

fato" como "naturalmente objetivas". Gostaríamos aqui de nos valer – como as 

devidas adaptações, é claro – dos aspectos da estrutura desse argumento, bem 

como das ideias de Putnam, para pormos em questão a separação dicotômica que 

acabamos de apontar, a saber, aquela entre as noções de teoria e de prática. Para 

isso, especificaremos primeiro o que entendemos por "dicotomia", para em seguida 

definir o que entendemos pelo conceito que iremos opor a ela, o de "distinção". E 

esse movimento se justifica pelo que defenderemos no nosso tópico conclusivo. 

A partir de Putnam, podemos pensar que uma "dicotomia" possui, 

basicamente, três características: (1) ela reifica separações conceituais, (2) 

"inflaciona" os conceitos presentes na separação que ela estabelece, (3) ignora a 

continuidade e sobreposição de significados entre conceitos.  

A primeira característica (1) diz respeito ao modo através do qual as 

dicotomias constituem reificações. Reificar um conceito significa objetificá-lo, isto é, 

fazer com que ele corresponda a um objeto real. Nesse sentido, as dicotomias 

confundem descrição com objetividade ou epistemologia com ontologia. Isso é algo 

particularmente problemático, na medida em que diversas palavras como "crime", 

"forte" ou "vulgar", podem ser utilizadas para descrever situações, comportamentos 

ou atitudes sem serem objetivas, isto é, sem se referirem a algum objeto em 

particular. Assim, se pensarmos a separação conceitual consciente/inconsciente 

como uma dicotomia, tentaremos encontrar as áreas do cérebro que correspondem 

a cada um desses conceitos, como se eles correspondessem, necessariamente, a 

determinadas coisas no mundo (nesse caso, áreas do cérebro). 

A segunda característica (2) diz respeito ao modo através do qual uma 

dicotomia "inflaciona" os conceitos que a constituem enquanto tal. Quando falamos 

em "inflacionar," queremos dizer com isso que um conceito ou, no caso de 
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dicotomias, um par de conceitos, se estende de modo indiscriminado e arbitrário a 

situações fora do âmbito em que elas originalmente emergiram. Assim, se 

estendermos separações como fato/valor, sociedade/cultura, público/privado para 

qualquer situação espaço-temporal da história humana sem realizarmos as devidas 

considerações e modificações, transformaremos uma simples separação conceitual 

em um par anacrônico e contextualmente abusivo. 

A terceira característica (3) diz respeito, por fim, ao fato das dicotomias 

ignorarem sobreposições conceituais. Dizemos que dois conceitos se sobrepõem 

em uma dicotomia quando os significados atribuídos a ambos se entrelaçam a ponto 

de ser virtualmente impossível traçarmos uma separação clara entre eles. Um 

exemplo disso é a separação conceitual entre sociedade e cultura. Onde a 

"sociedade" termina e a "cultura" começa? Os significados atribuídos a ambas são 

compartilhados de tal modo que não podemos traçar um limite claro entre os dois. 

Uma separação dicotômica, porém, irá lidar com ambos os conceitos como se eles 

dissessem respeito a dois objetos claramente distintos, podendo ser estudados em 

si mesmos, como se eles fossem isolados entre si.  

Para lidar com os problemas decorrentes das três características descritas 

acima, propomos como solução considerar a separação entre conceitos em termos 

de "distinções", ao invés de "dicotomias". Por "distinção" entendemos aqui uma 

separação conceitual que se opõe diametralmente ao conceito de dicotomia descrito 

acima. Uma distinção pode ser definida da seguinte forma: (1) ela separa conceitos 

de acordo com os limites lógicos de um determinado argumento, evitando reificá-los; 

(2) diz respeito somente a uma separação lógica, construída dentro de 

circunstâncias específicas, estando, portanto, restrita a elas (evita "inflacioná-los"); 

(3) respeita a sobreposição de conceitos em contexto específicos: ela pode ser 

descartada quando aquele que a utiliza estiver diante de conceitos que se 

sobrepõem e se entrelaçam entre si. Dessa forma, as três características de uma 

distinção opõe-se a cada uma das três características das dicotomias. Tomando a 

separação entre teoria e prática em termos não de dicotomia, mas de distinção, 

encaminhamos nossa conclusão a seguir. 

  

Para além da teoria: por uma filosofia da história 
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A clivagem, ou o abismo que passa a existir entre teoria e prática, sob a forma 

de uma dicotomia intransponível, carrega consigo uma herança. As sucessões de 

acontecimentos na história do pensamento que forneceram materiais para implantar 

e fortificar esse apartamento pode ser descrita de diversas maneiras dependendo da 

ênfase desejada. Para os fins dessa pequena apresentação, entretanto, não 

faremos nenhuma descrição exaustiva nem uma cronologia que leva a origem (se é 

que se pode falar de apenas uma) desse apartamento dicotômico. Podemos, 

entretanto, situar à grosso modo dois balizamentos históricos que ajudaram a 

semear e reforçar o apelo que aparta teoria e prática da maneira que descrevemos 

até agora. 

O primeiro ponto a ser levado em consideração, como já foi pontuado por 

diversos autores, pode ser chamado de divisão moderna, que é remetido ao século 

XVII na emergência das chamadas ciências modernas. Trata-se de uma discussão 

presente em diversos autores, porém, mais reconhecidamente difundida por Bruno 

Latour (1994) em Jamais Fomos Modernos. Para definir tal constituição de maneira 

geral, Latour parte de uma disputa ocorrida no XVII, que denomina como sendo “o 

início de sua escrita” na qual “Boyle, o cientista, e Hobbes, o cientista político, 

discutem entre si a respeito da repartição dos poderes científicos e políticos” 

(LATOUR, 1994, p.21). Dessa disputa tomada como marco, se desdobraria uma 

divisão moderna entre os fatos da natureza (tomados como “coisas em si”) e os fato 

da sociedade (resumidos aos Homens-entre-eles).280 

                                                           
 

280
 Conhecida como “grande divisão” esse processo se trata, como explica Albuquerque Jr. de uma “distinção 

radical entre o mundo das coisas e o mundo das representações, entre a natureza e a cultura, entre o que seria 
material e objetivo e o que seria simbólico e subjetivo, entre a coisa em si e a construção social do 
conhecimento, entre o objeto e o sujeito [...] Embora sendo sempre um misto de natureza, cultura e sociedade, 
o homem foi colocado do lado da cultura e pensado como o vencedor da natureza, inclusive da sua própria” 
(Albuquerque Jr. 2007, p.22). Essa admirável leitura que faz Albuquerque Jr. nos ajuda a extrapolar o 
argumento da adjetivação e caminhar na via de observação das dicotomias. A observação da divisão moderna, 
apontada por vários autores como fundamental, faz parte, como aponta o historiador François Dosse, de uma 
importante sinergia teórica que é desenvolvida sobretudo pela “Galáxia dos discípulos de Michel Serres” que, 
além de Bruno Latour agrega pensadores como Isabelle Stengers e Michel Callon. Como aponta Dosse,  Michel 
Serres trata-se de um “filósofo heterodoxo afilhado de Hermes [...] Seu problema não o da ruptura, mas ao 
contrário, o da circulação, da invenção que ele apreende em suas diversas manifestações científicas e poéticas” 
(DOSSE, 2003,p.25). Seguindo essa tendência ,tal alinhamento, ou constelação de propostas, “atinge uma 
realidade plural e não uma escola estabelecida num lugar único. Ela opera sinergias teóricas fecundas que 
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Um importante aspecto de tal divisão, dentre todas as dicotomias que esse 

processo parece promover, se trata do afastamento, ou  até mesmo expurgo das 

questões metafísicas alimentavam a “aventura filosófica” por assim dizer, um 

pensamento que reforça a dicotomia entre o pensar e o fazer (especulação e 

agência).281 Trata-se, portanto de uma tendência de diversas áreas do saber que 

buscaram nesse caminho uma forma de respaldo científico no processo de 

institucionalização ao longo de alguns séculos, e da consequente profissionalização 

e departamentalização de especialidades, que se tornou um movimento comum 

dentro de disciplinas acadêmicas no século XX.   

A prática da teoria da história se apresenta como uma especialidade cada vez 

mais restrita aos teóricos da história, ao mesmo tempo em que os apelos e 

advertências contra os perigos disciplinares de uma possibilidade de filosofia da 

história não cessam (REIS, 2011, p.10). Dessa mesma maneira, a exploração 

                                                                                                                                                                                     
 

exprimem sem dúvida as exigências incontornáveis da conjuntura intelectual, mais do que ambições 
unificadoras/organizadoras ”(DOSSE, 2003, p.15). Essa conjuntura trata-se de uma formação que parece resistir 
à própria inércia intelectual que repousa sobre a dicotomia que esse artigo situa. 
281

 Tal postura de reativação de uma postura especulativa, interessada na exploração de tópicos abandonados 
pela departamentalização das áreas do conhecimento e afastamento das humanidades da especulação 
filosófica pode ser sintetizado como uma busca para “ativar o possível e não descrever o provável”, um 
“engajamento imaginativo” como aponta Isabelle Stengers (2011,p.1-2). O apartamento da metafísica é um 
claro marco na história do conhecimento ocidental moderno a partir do século XVII (WHITEHEAD,2006, p.57), 
as explorações filosóficas (metafísicas) por assim dizer, também passam a ser vistas com suspeita na 
configuração acadêmica do que é hoje reconhecido como humanidades, no caso da sociologia, trata-se do 
exemplar “esquecimento” de Gabriel Tarde (2007). O próprio Tarde, renomado no início do século XX, antes de 
cair no esquecimento após a hegemonia do pensamento durkheimniano - por ser considerado pouco científico 
e demasiadamente especulativo, afirmava em 1910: “A Metafísica, em nossos dias, encontra-se nesse ponto; 
deseseperando entre um passado tão grande e um futuro ignorado, ela quase abdicou seu papel e seu cetro 
científico. Os reinos do ar: resta-Ihe no entanto isso, depois que a ciencia arrebatou-lhe a terra e a água” 
(TARDE, 2007 [1910],p.193). Contemporâneamente alguns filósofos como Mumford (2012), Strawson (2008) e 
Harman (2012) mostram as possibilidades do trabalho metafísico em conjunto e em contribuição para 
reflexões da (e sobre a) ciência moderna. A partir de abordagens que tentam conjugar algum tipo de realismo 
(guardando as especificidades e problemas levantados por cada autor) essas incursões se dão sem abandonar 
especulações filosóficas sólidas e genuínas. Mesmo assim, todos os filósofos mencionados apontam para o 
prejuízo que é o descrédito da metafísica nas discussões transdisciplinares e buscam apontar as contribuições 
necessárias. Como aponta Harman: “Metafísica e física não estão em uma relação de senhor e escravo, ou 
senhora e serva - mas sim em uma relação mais parecida com a do saxofonista e o baterista do jazz, tocando 
nos mesmos clubes em noites coincidentes, mas aprendendo lições indiretas um com o outro. Metafísica não é 
a serva da teologia, da ciência, ou do esquerdismo; não é serva da geometria, fenomenologia, ou 
epistemologia. É serva de coisa alguma e de nada é tirana (HARMAN, 2012, p.30). Fazendo justiça ao legado 
tardeano, Rodrigo Nunes aponta que os relevantes trabalhos especulativos contemporâneos que chama de 
“ontologias pós-críticas” poderiam seguramente carregar a mesma epígrafe usada por Tarde em Monadologia 
e Sociologia: hypotheses fingo - imagino hipóteses (NUNES, 2012, p.8). 
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filosófica parece ter sido domesticada no interior das disciplinas sob o nome de 

teoria, sendo cada vez mais diluída com o propósito de servir o procedimento de 

pesquisa e produção acadêmica. 

A própria ideia de teoria, reforça, por sua vez uma separação entre o fazer o 

pensar. No trabalho do historiador, por exemplo, a reflexão parece muitas vezes 

apartada de seu ofício. Lembrando aqui a partir da dicotomia que é senso comum: 

teoria não é prática. Dessa forma, nessa polarização, mesmo que o historiador 

especializado em teoria da história diga que a “teoria da história deve ser a oração 

vespertina de todo historiador” (REIS, 2011, p.11), trata-se de um gesto de oração 

que tende a não ser visto como o autêntico ofício do historiador, mas sim como uma 

atividade introspectiva particular, uma crença pessoal que tem sido em grande 

medida reservada para o claustro dos teóricos da história. A recorrência da 

concepção de que a teoria seja algo separado da prática, algo sem agência no 

mundo real, ou uma reflexão particular e facultativa que não é fundamental para a 

execução do ofício (do historiador), é alimentada por recorrências históricas que 

enfatizam tal dicotomia. Dessa maneira, existem razões para apontar que a própria 

concepção de teoria, não contribui para uma melhoria do aporte filosófico do 

historiador, pois o próprio gesto de apropriação teórica já encerra dentro de si o 

germe que ajudou a promoção de uma polarização entre teoria e prática. O segundo 

ponto dessa seção está aqui, um breve comentário sobre os pressupostos 

historicamente situados que a própria ideia de teoria forçosamente carrega. 

Um balizamento histórico que ajuda a buscar a clivagem entre teoria e prática 

que os saberes contemporâneos herdaram da modernidade (constituição moderna), 

que consequentemente, por sua vez, recebeu uma forte e decisiva influência de 

tendência de pensamento da Grécia Antiga, aponta para uma ênfase que polariza o 

pensar e o fazer. Não se trata aqui de definir uma origem, mas sim de tentar 

capturar um sutil elemento da recorrência histórica que influencia como vemos a 

questão da teoria diante da prática.  

A filósofa Freya Mathews faz importantes considerações que ajudam a 

elucidar essa questão. Dessa forma, defendemos aqui que um certo uso não 

examinado da ideia de teoria não é o suficiente para definir o que o historiador faz 

quando está experienciando o seu trabalho de maneira reflexiva, pois nessa própria 
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ideia de teoria já se encerra (mesmo que de maneira residual), a própria separação 

entre agência e pensamento. 

Para Mathews, a abordagem secular que trata de questões existenciais 

fundamentais, portanto metafísicas, dos filósofos da Grécia Antiga, inaugurou uma 

nova ideia de verdade. Em adição ao mundo (impermanente) existiria uma verdade 

(permanente) sobre o mundo. Os indivíduos, como seres que possuem a habilidade 

de conhecer, poderiam ter, com isso, um vislumbre dessa verdade. Dessa forma, 

aquele que busca a verdade se debruçaria sobre uma operação cognitiva ou mental 

que é particular: seguraria um espelho para o mundo que o duplicaria mentalmente. 

Ao encontrar nessa operação uma imagem que considera um reflexo acurado da 

natureza das coisas, encontra-se o que pode chamar de verdade. É considerado 

que tal verdade sobre o mundo ou sobre algum aspecto da realidade seria 

permanente, ou colocando de maneira mais enfática, tal verdade seria eterna uma 

vez que "o mundo muda, mas a verdade sobre o mundo não muda. Coisas emergem 

e se vão, de momento a momento, mas a verdade sobre as coisas é atemporal” 

(MATHEWS, 2005,p. 343). 

O objetivo do pensamento seria captar a verdade, esse movimento seria um 

fim em si mesmo, uma satisfação epistemológica, como aponta Mathews. Por outro 

lado, essa noção de teoria, como duplicata mental do mundo que está fora do 

mundo, não se cristalizou em outras sociedades antigas da mesma maneira que na 

cultura grega do período mencionado. Em outras sociedades o pensamento ainda 

estava inseparável da agência, para os gregos a abordagem do mundo a partir da 

operação de duplicata, de reproduzir o mundo no seu espelho interior, como um 

aspecto desincorporado da realidade, intocável e abstrato, veio para nós como 

herança, proporcionando uma reificação do pensamento e ao mesmo tempo sua 

extração da falível experiência temporal. Esse, portanto, seria um caminho ou uma 

recorrência histórica que contribuiu com um hábito de pensamento que fecunda boa 

parte da ideia ocidental contemporânea de teoria: projetar uma reflexão mental ou 

re-presentação, imagem idealizada do mundo, realizando um tipo de "teatro interno" 

apartado da objetividade do mundo. 

A recorrência histórica que enquadrou esse tipo específico de operação 

mental deixou seu traço na etimologia como aponta Mathews: a palavra "teoria" é 
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derivada do grego "theoria" (um olhar sobre), uma coisa a ser observada (um olhar 

que não é agência) "theoros" expectador, e "thea" espetáculo. (MATHEWS, 2005, 

p.343-34). 

Esse balizamento histórico indicativo mostra que a própria ideia de teoria 

carrega consigo os elementos responsáveis pela sua extrapolação dicotômica 

contemporânea, a defesa da teoria é louvável, porém parece carregar consigo 

pressupostos metafísicos pouco defensáveis quando se pretende de fato tornar-se 

integrada à experiência da prática historiográfica. Parece claro que a ideia de teoria 

tem suas raízes em uma filosofia que aparta reflexão da agência. A questão 

problemática, é que a própria especialização em campos teóricos parece reforçar tal 

dicotomia ao invés de superá-la. Sugerimos portanto, de maneira inicial e 

aventureira, de nos voltarmos para a ideia de filosofia, mas de maneira um pouco 

mais livre da divisão de trabalho proposta pela academia contemporânea. O que nos 

impediria, de fato em pensar em uma filosofia da história?282 Para tanto, é 

importante nos orientarmos para além dos pedágios das estradas disciplinares e 

pensarmos no conceito socrático de filosofia, que seria o “amor pelo saber”.283 Se 

observarmos esse termo, podemos dizer que filosofia da história seria tão somente o 

“amor pelo saber histórico”: conhecimento sobre sua institucionalização, produção 

do conhecimento, sua história intelectual ou historiografia, conceitos e pressupostos, 

relíquias do passado, prolongamentos-reinvenções, permanências-impermanentes, 

tempo-espaço, narrativas e não-narrativas, reflexões e tudo mais que não pode ser 

esgotado. Isso talvez seja algo que surpreenda os próprios limites da história 

formalizados como conhecemos hoje. Com essa abertura, pode se operar uma 

menor importação e desgaste de conceitos como suporte ou anexo teórico 

metodológico, na medida em que houver um empenho efetivo na criação de 

                                                           
 

282
 É importante aqui não cair na redução comum de se considerar filosofia da história um sinônimo do estudo 

de teleologias históricas. Trata-se sobretudo de abrir espaços ao invés de preencher lacunas. Filosofia não pode 
ser sinônimo teleologia, da mesma maneira que teoria não é sinônimo de epistemologia. 
283

 A filosofia, como aponta Graham Harman, “talvez seja a prática mais humilde e mais ambiciosa. Ambiciosa 
pois aspira falar sobre tudo e humilde pois se propõe a abrir espaço para qualquer tópico que exista, e humilde 
pois na sua etimologia filosofia significa apenas amor pelo saber”, um saber que não esgota as coisas até o fim. 
Filosofia deve abrir espaço para todo o tópico existente, sem contudo clamar domínio ou reduzir qualquer um 
dos seus tópicos (HARMAN, 2012, p.15). 
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conceitos pelo próprio historiador.284 Nos afastaremos um pouco mais da dicotomia, 

pois não há como pesquisar e refletir genuinamente sobre história sem se amar o 

conhecimento da história. Ou seja, será reconhecido que não é possível haver um 

envolvimento comprometido com a história se não há filosofia da história. 

 Cultiva-se a distinção, pois história não é o mesmo que amor sobre 

conhecimento de história, e ainda, de maneira oportuna, podemos dar mais um 

passo para além da dicotomia: uma vez que a reflexão sobre história deixa de ser 

reduzida pelo seu aspecto teórico (no sentido do trabalho mental descolado da 

agência ou experiência), pois tal reflexão já é inseparável da experiência do 

historiador, mesmo que se opere com maior ou menor ênfase – trata-se de uma 

experiência viva, que é ela mesma parte da agência.  

O caminho estreito dos limites da teoria pode ser ampliado na insistência 

socrática, pois trata-se de ver a filosofia como um princípio e não como um aspecto 

da divisão do trabalho intelectual enquadrado apenas pelos limites territoriais da 

linha de montagem da produção acadêmica. A afirmação da historiadora Ewa 

Domanska pode ser em exemplo de uma síntese decisiva do sentido proposto para 

esse trabalho: “Deixe-me começar com uma declaração de que muitas vezes eu 

ouvi de Hayden White, enquanto participante de seus seminários e palestras: 

'Ser um historiador não é uma escolha de carreira. É uma escolha existencial’” 

(DOMANSKA, 2013:14). 
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O RETORNO DO CAPITÃO AMÉRICA AOS CINEMAS DO SÉCULO XXI 
 

Filipe Viana da Silva285 

Esta comunicação problematiza a produção cinematográfica “Capitão América 2: O 
Soldado Invernal”, lançada em abril de 2014 nos cinemas do Brasil. Na atual 
produção da editora norte-americana Marvel Comics, o Capitão América enfrenta 
dificuldades por ter passado décadas “congelado”, tendo que se adaptar aos tempos 
atuais. Para além disso, o super-herói norte-americano trabalha para SHIELD, uma 
espécie de organização fictícia construída pelo universo Marvel. Em meio as 
transformações do século XXI, o Capitão América desafia seu maior inimigo, o 
Soldado Invernal. O super vilão é um agente soviético que coloca em risco a nação 
norte-americana, sendo preciso a intervenção do maior sentinela e patriótico super-
herói de todos os tempos. Para fundamentar este estudo acerca do cinema e suas 
relações com os eventos históricos, partimos de autores como Roger Chartier, Marc 
Ferro e Rafael Rosa Hegemeyer e Mônica Kornis. 
 
PALAVRAS CHAVE: Capitão América – Retorno – Cinemas 
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CAPITÃO AMÉRICA E SUA CONSTRUÇÃO EM 1941 

A ideia de construir super-heróis patrióticos e defensores da nação norte-

americana, surgiu ainda na década de 1930, quando a então editora de revistas em 

quadrinhos, a Timely Comics (atual Marvel Comics), anunciou o aparecimento dos 

super-heróis Batman e Super-Man.  

Para tal período histórico, coube a estes poderosos dos quadrinhos, a tarefa 

de recuperar a autoestima de uma nação abalada após o colapso econômico de 

1929, sendo conduzida a encontrar meios para sanar os problemas 

socioeconômicos e políticos que o país enfrentava. 

Além dos Estados Unidos da América, as nações europeias que também se 

viram afetadas pela crise, a exemplo da Alemanha e Itália, fizeram uma série de 

investimentos na produção de armamentos bélicos, o que possibilitou trabalho para 

população desempregada.  

Além do mais, estas nações que recebiam apoio do povo, pautaram-se numa 

política expansionista e autoritária, o que foi fundamental para que em 1939 

desencadeasse a II Guerra Mundial (1939-1945). 

[...] a cronologia anula esse tipo de explicação, pois a 
grande crise só atinge a Alemanha em 1930, quando Hitler 
já está de posse de seu sistema, já formou seu partido e 
conta com centenas de milhares de adeptos [...]. Mas a crise 
ampliou o fenômeno, carreando para o movimento os 
grandes batalhões indispensáveis à ascensão ao poder num 
regime de sufrágio universal. (RÉMOND, 1974, p. 72).  

Em 1941, quando os norte-americanos decidiram definitivamente entrar no 

conflito, a Timely Comics resolveu apresentar ao mundo o maior super-herói patriota 

de todos os tempos, o conhecimento Capitão América.  

Este poderoso sentinela das fronteiras americanas teve a árdua tarefa de 

defender aquela nação que, apesar de vivenciar uma difícil década na tentativa de 

se recuperar da crise, foi praticamente conduzida a declarar guerra aos países que 

formaram o Eixo: Alemanha, Itália e Japão. 

Segundo o historiador inglês Eric Hobsbawn (1995), para o contexto 

socioeconômico e político que os norte-americanos se encontravam durante a 

década de 1930, era inconcebível pensar sua entrada na II Guerra Mundial, contudo, 
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“o ataque a base de Pearl Harbor e a declaração de guerra por Hitler” (HOBSBAWM, 

1995, p. 133) os fizeram participar do conflito. 

Nesse cenário de guerras, as aparições do Capitão América nas HQs 

estavam a todo vapor, na tentativa de construir na mente dos jovens a 

representação de uma nação vencedora como sempre haviam sido, bem como 

incentivá-los a defender seu território das garras dos incipientes regimes totalitários 

que se expandiam pela Europa.  

 

Figura 01: As Primeiras Histórias – Marvel, 1992. Capa de Captain America Comics.  

Fonte: Disponível em: <http://quadradinhos.blogspot.com.br/2005/01/capito-amrica.html>. Acesso 

em: set. 2013. 

A personagem Capitão América, fora construída pelos artistas plásticos Joe 

Simon e Jack Kirby. As HQs divulgadas pela Timely Comics em 1941, narram à 

história de um jovem franzino norte-americano que participa de uma experiência 

http://quadradinhos.blogspot.com.br/2005/01/capito-amrica.html
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ultrassecreta financiada pelo governo para formar um exército composto por 

supersoldados. Tal experiência consistiu na aplicação de um soro especial, e 

seguidas sessões de radiação, o que o transformou em um super-herói ágil, forte e 

veloz. 

Entreouvido nos protestos do rapaz, o General Chester 
Phillips ofereceu-lhe uma vaga em um projeto biológico 
ultrassecreto, a “Operação Renascimento”. Determinado a 
colaborar com o esforço de guerra, Rogers impetuosamente 
aceitou a oferta, e, após semanas de testes e treinamentos, 
recebeu uma dose do Soro do Supersoldado, sendo exposto 
logo depois a pequenas doses da radiação, para ampliar a 
eficácia da fórmula. Este experimento fez com que o jovem 
emergisse do tratamento com um corpo perfeito, atingindo o 
ápice do desenvolvimento humano. (MELO, 2008, p.125).  

As HQs ainda narram que o projeto ultrassecreto para formar um exército de 

supersoldados, foi interrompido após a presença de um espião nazista em meio ao 

laboratório. Uma vez que o espião conseguiu matar o doutor e com ele destruiu a 

fórmula, restando apenas o jovem Steve Rogers, o qual transformou-se no Capitão 

América. 

Com seu escudo capaz de receber todo e qualquer impacto, o Capitão 

América possui velocidade sobre-humana, além de força e estratégias de lutas. 

Logo na primeira aparição do Capitão América (Figura 01), o mesmo foi retratado 

nocauteando Hitler e seus soldados, esquivando-se rapidamente com a ajuda do 

seu escudo, dos tiros dos soldados nazistas.  

Em 1945 quando os norte-americanos saíram vitoriosos “graças ao Capitão 

América” como relatam as HQs, este poderoso super-herói sentinela das fronteiras 

norte-americanas, retorna para seu país acompanhado do seu amigo Bucky, e 

quando chegam acabam sendo condecorados heróis da nação pelo então 

presidente da república.  

CAPITÃO AMÉRICA E GUERRA FRIA 

As produções artísticas que retratavam o Capitão América desapareceram 

após a II Guerra Mundial por decisão dos executivos da Timely Comics, somente 

retornando à tona na década de 1960, quando o super-herói é redescoberto em “Os 

vingadores”. 

Em tal período histórico, norte-americanos e soviéticos se confrontaram 

ideologicamente em busca por mostrar ao mundo, quem detinha o sistema político e 
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econômico mais eficiente. Destarte, neste contexto histórico, o maior super-herói 

patriota das Américas, teve também a tarefa de defender sua nação das garras dos 

vilões, que desta vez eram os comunistas. 

Neste sentido, foi através dos cinemas, meio de expressão principal do 

período, que a figura do Capitão América retornou para defender o bem e a moral 

não somente norte-americana, mas de todas as nações que corriam o risco de 

serem “contaminadas” com o regime comunista defendido pela União Soviética.  

Coube, portanto, ao super-herói das fronteiras norte-americanas, a tarefa de 

defender e zelar sua nação e suas fronteiras, lutando contra o mal, o inimigo 

perverso de face vermelha, cor da bandeira comunista soviética, esta que ia de 

contra ao capitalismo liberal tal como defendia os Estados Unidos da América. 

OS VINGADORES – THE AVENGERS  

No ano de 2012, os estúdios Marvel (antiga Timely Comics) divulgaram nos 

cinemas do Brasil o filme “Os Vingadores”. Em tal produção, a SHIELD que é uma 

agência secreta de espionagem norte-americana, acabou sofrendo uma invasão de 

um vilão conhecido como Loki. Tal vilão dos quadrinhos da Marvel, foi construído 

tomando como base a mitologia nórdica, o mesmo é considerado um dos maiores 

vilões do universo Marvel. 

Este vil das bandas desenhadas retorna ao planeta depois que um grupo de 

alienígenas o prometeu torná-lo soberano. Nas cenas seguintes do filme, Loki 

consegue roubar um cubo cósmico de dentro das instalações da SHIELD, o que deu 

ao mesmo superpoderes.  

Nick Fury, então comandante da agência secreta norte-americana (SHIELD), 

é conduzido a convocar diversos seres com poderes incríveis: Homem de Ferro, 

Capitão América, Thor, Huck, Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Todos estes super-

heróis são representados em “Os Vingadores” com uma só intenção: acabar com o 

perigo proclamado na Terra.  

O problema é que, controlar tais super-heróis acaba tornando-se uma tarefa 

árdua, pois não será simples conter os ânimos e o ego de cada um destes para que 

os mesmos possam agir em grupo e salvar o planeta. Isso é notável em vários 

momentos da produção, quando são retratados os conflitos existentes entre os 

próprios super-heróis. 
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A produção cinematográfica “Os Vingadores”, foi dirigida por Joss Whedon, 

ficou orçada em 220 milhões de dólares e atingiu a marca de quase 11 milhões de 

ingressos vendidos no Brasil, tornando-se um produto de sucesso em público 

atingido. Isso nos leva a pensar que além da ideia de representar a intenção que o 

autor quer transmitir ao público, o mesmo busca também vender seu produto dentro 

da conhecida “Industrial Cultural”. 

Neste sentido, a produção do discurso cinematográfico acaba tornando-se um 

mecanismo que além de propagandear determinada ideologia e/ou divulgar 

costumes de uma sociedade, acaba sendo um produto de mercado adaptado aos 

tempos atuais e consequentemente vendido. 

CAPITÃO AMÉRICA 2: O SOLDADO INVERNAL 

Somente na década de 1960 que a relação entre história e cinema veio à 

tona, fazendo com que a linguagem cinematográfica passasse a ser “sistematizada 

e analisada em profundidade nas universidades, inclusive por historiadores” 

(HERMANYER, p. 03, 2009). 

A importância do cinema enquanto agente da história é demarcada através da 

difusão de concepções ideológicas de mundo, apresentando uma das inúmeras 

possibilidades para se utilizar deste mecanismo como objeto de estudo histórico.  

Suas simetrias perpassam convicções entre passado, presente e futuro. Vez 

que estabelecem relações de descontinuidades e permanências, de problemas a ser 

desafiados e/ou problematizados pelo historiador que toma o cinema enquanto 

documento a ser estudado. 

Neste sentido, a atual produção da Marvel, representa através de suas 

imagens em movimento, os resquícios dos embates político-ideológicos entre os 

Estados Unidos e União Soviética que, durante a chamada Guerra Fria, digladiaram 

midiaticamente em busca de mostrar ao mundo quem detinha o maior poder. 

Divulgado em abril de 2014 nos cinemas do Brasil, a trama “Capitão América 

2: O Soldado Invernal” narra a vida do sentinela da liberdade (Capitão América), 

onde o mesmo desenvolve seus trabalhos para SHIELD, esta que tem como missão 

defender os Estados Unidos da América e o mundo de possíveis ataques de 

malfeitores terroristas. 

Deste modo, Steve Rogers (Capitão América) tenta se adaptar aos tempos 

modernos, após se manter congelado durante décadas. Rogers tem como missão 
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na SHIELD, obter informações de possíveis ameaças que possam colocar a 

organização e o planeta em perigo.  

No início da trama, o Capitão América recebe uma ordem para resgatar 

vítimas de um navio da organização que havia sido sequestrado por piratas 

franceses. Logo ao chegar ao navio, o super-herói se depara com a Viúva Negra, a 

mesma está à procura de um Pen drive contendo informações misteriosas.  

Nas cenas seguintes, Rogers entra em conflito com os piratas, o que acabou 

não sendo uma tarefa difícil para o super-herói. Após derrotar os sequestradores e 

salvar os integrantes da SHIELD, o Capitão América retorna para a agência de 

espionagem e lá descobre que a mesma constrói diversos porta-aviões para destruir 

os inimigos antes que os mesmos possam atacar.  

Nas cenas seguintes da trama, Fury (então comandante da SHIELD) sofre 

uma perseguição, conseguindo fugir para casa de Steve Rogers. Contudo, o 

comandante é atacado por um ser misterioso e acaba dado como morto pelos 

médicos. 

Logo quando o alto-comando da SHIELD é informado sobre a morte de Fury, 

Steve Rogers torna-se suspeito do crime e é convocado a dar explicações para 

Agência de espionagem norte-americana.  

No entanto, Rogers escapa dos comandos da SHIELD e com a ajuda da 

Viúva Negra descobrem o conteúdo do Pen drive misterioso. Nas cenas seguintes, 

conseguem ter acesso as informações do Pen Drive no antigo centro de treinamento 

do exército norte-americano durante a II Guerra Mundial, local onde Steve Rogers 

havia treinado para fazer parte da defesa de seu país. 

O conteúdo misterioso é nada mais que a mente do Dr. Zola, um antigo 

cientista da organização nazista HIDRA. Ao conversar com a mente maligna, Rogers 

e a Viúva Negra acabam descobrindo que a SHIELD havia sido corrompida pela 

HIDRA, praticando desde 1945, todos os desastres e conflitos no planeta, 

objetivando construir uma nova ordem mundial, acima de qualquer preço. 

Acompanhado da Viúva Negra e seu amigo Falcão, a trama coloca o Capitão 

América contra um assassino soviético conhecimento como “O Soldado Invernal”. 

Tal vilão é um antigo amigo do Capitão América conhecido como “burcks” que o 

ajudou em 1941 na derrota dos inimigos nazistas. O mesmo adquiriu superpoderes, 

após em território soviético passar por transformações em seu corpo.  
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Os acontecimentos representados em o “Capitão América 2: O Soldado 

Invernal”, ocorrem na capital norte-americana Washington D.C, deixando claro a 

ideia de representar os norte-americanos sendo invadidos pelos inimigos, em 

especial, o Soldado Invernal, tendo o Capitão América somente a tarefa de atacar 

para se defender. 

O longa-metragem foi dirigido pelos irmãos norte-americanos Anthony Russo 

e Joe Russo. A produção ficou orçada em cerca de 170 milhões de dólares e atingiu 

a marca de quase 5 milhões de bilhetes vendidos nos cinemas do Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

Em o “Capitão América 2: o Soldado Invernal” fica clara a ideia de os 

produtores em representar o outro (Soldado Invernal) como sendo o inimigo, o vilão, 

enquanto o Capitão América, que somente ataca para se defender com o auxílio de 

seu escudo, como sendo o patriótico, o defensor da nação e do mundo. 

A ideologia apresentada na atual produção dos estúdios Marvel perpassa a 

crítica aos soviéticos, que no passado não tão distante, estiveram guerreando 

ideologicamente contra os Estudos Unidos durante o período da Guerra Fria (1945-

1989). Em tal momento histórico, o Capitão América também teve o dever de 

proteger sua nação e o mundo de possíveis vilões.  

Desse modo, essa manifestação lúdico-artística aparece 
tramada com outras instâncias construtoras de sentidos 
históricos, que vão desde os aspectos econômicos – 
lembremos, por exemplo, que a indústria do cinema dos 
Estados Unidos é uma das mais poderosas do mundo – até 
àqueles fatores relacionados às ideologias e às visões de 
mundo de determinados regimes políticos ou momentos 
históricos específicos (SILVA, p. 02, 2012). 

A trama que compartilha de ação e aventura faz uma singela crítica ao atual 

modelo político governamental norte-americano. Essa afirmação é notadamente 

clara quando Steve Rogers (Capitão América) discute com Fury acerca da 

construção de diversos porta-aviões que tinha como função o abate premeditado de 

todos àqueles que possam colocar em risco os interesses daquela nação. 

Ao passo que, demonstra claramente o discurso ideológico norte-americano 

em agir antes de pensar durante suas intervenções. Por outro lado, a direção do 

longa-metragem buscou representar o avanço tecnológico do país e a tarefa de 

comandar e defender o mundo de possíveis ataques terroristas.  
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Neste sentido, a produção cinematográfica dos estúdios Marvel além de 

buscar vender seu produto e atingir o maior público possível, a editora norte-

americana pretende reforçar na mente de seus espectadores a responsabilidade que 

os norte-americanos possuem de proteger a sociedade, dando-lhes o direito de 

intervir nos planos daqueles que contrariam suas concepções.  

Para Mônica Almeida Kornis, ao analisar a obra “História & Cinema” do 

historiador francês Marc Ferro, a mesma afirma que:  

O filme para Ferro fala de uma outra história: é o que ele 
chama de contra-história que torna possível uma contra 
análise da sociedade. Para ele, o filme revela aspectos da 
realidade que ultrapassam o objetivo do realizador, além de, 
por trás das imagens, estar expressa a ideologia de uma 
sociedade. Ferro defende assim que, através do filme, 
chega-se ao caráter desmascarador de uma realidade 
política e social  (KORNIS, p. 244, 1992).  

O conceito de contra-história tal como discute o historiador Marc Ferro, 

reforça o objetivo do nosso artigo, em analisar o outro lado do que se pretende 

revelar. Noutras palavras, o historiador deve antes de tudo, perceber o que está 

implícito, não expresso e o que está por trás das imagens que estão em movimento.  

Imagens que possuem intenções, cargas de subjetividades e poder. Os 

olhares para tais produções devem ser múltiplos e imaginativos, questionadores e 

cheios de detalhes, buscando perceber as intenções e demonstrações que 

determinada produção quer passar para seus espectadores.  
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Resumo: Atualmente, as discussões a respeito da maneira como o professor se 
porta na sala de aula e o modo como ele procura prender a atenção do aluno, estão 
tomando uma dimensão cada vez mais significativa. O professor da 
contemporaneidade percebeu que aula expositiva não deve ser a única maneira de 
trabalhar conteúdos na sala de aula, pois com os alunos tendo acesso a um mundo 
de novidades através das novas tecnologias, priorizam a interação e se sentem 
atraídos por aulas mais dinâmicas. Neste sentido, o docente deve privilegiar a 
formação continuada, informando-se e capacitando-se, cada vez mais rápido para 
trabalhar com novas metodologias. O objetivo desse trabalho é relatar uma 
experiência com o uso de novas metodologias, enfocando principalmente no uso de 
vídeos, cartas e música em sala de aula, pois foram os recursos utilizados na 
aplicação da minha oficina de estágio em que trabalhei os cinquenta anos da 
instauração do Golpe Civil e Militar de 1964 no Brasil, usando as novas 
metodologias para despertar o interesse dos alunos pelo tema; farei também um 
diálogo com minhas experiências anteriores em sala de aula, que se deram através 
do projeto PIBID (Programa de Bolsas de Iniciação à Docência) e vou ainda me 
basear principalmente em autores como Sandra Agostini, Flávia Caimi e Marcos 
Silva para facilitar o entendimento sobre o papel do estágio e o uso de novas 
metodologias. 

 

Palavras – Chave: Ensino; contemporaneidade; novas metodologias. 

O exercício da docência consiste no domínio, na 
transmissão e na produção de um conjunto de saberes e 
valores por meio de processos educativos desenvolvidos no 
interior do sistema de educação escolar. Esse saber 
docente é, de acordo com a literatura da área, um saber 
plural, heterogêneo, construído ao longo da história de vida 
do sujeito. É constituído pelo conhecimento específico da 
disciplina, no caso, o conhecimento historiográfico, os 
saberes curriculares (objetivos, conteúdos, metodologias e 
materiais), os saberes pedagógicos (concepções sobre a 
atividade educativa) e os saberes práticos da experiência. 
Assim, o historiador-educador ou professor de história é 
alguém que domina não apenas os mecanismos de 
produção do conhecimento histórico, mas um conjunto de 
saberes, competências e habilidades que possibilitam o 
exercício profissional da docência. 
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Selva Guimarães Fonseca 

 

A experiência que o primeiro estágio supervisionado proporciona é muitas 

vezes o primeiro contato com a profissão docente que os licenciandos dispõem. É 

um momento de extrema reflexão interior e é também a hora em que algumas 

dúvidas vão sendo esclarecidas e que vai também se afirmando (ou não) o amor 

pela profissão.  

Os professores como seres humanos se constroem em 
sociedade, ou seja, em ambientes sociais tais como em 
família, na Escola, na Universidade e, posteriormente, na 
Escola como profissionais; esta construção é permanente e 
acontece nas mais diversas relações sociais. 
Especialmente, no aspecto profissional onde fazer-se é 
inteiramente social e acima de tudo humanizador. 
(AGOSTINI, 2006, p. 189). 

O estágio não foi a minha primeira vez em sala de aula, mas mesmo assim foi 

uma experiência como nenhuma outra porque percebi que o termo estagiário acaba 

influenciando bastante na maneira de agir tanto do professor titular quanto dos 

alunos.  

Meu estágio se deu na Escola Municipal Professora Maria Bernadete 

Marques de Souza Ginane, localizada no Bairro Recreio, Zona Norte da cidade de 

Caicó-RN; e foi possível realiza-lo em dupla com meu colega de curso Lucas 

Medeiros de Araújo Vale. Nossa conversa com a docente titular da escola, que se 

chama Elânia Dantas de Araújo, nos deixou uma ótima impressão dela, mostrou-se 

como uma pessoa simpática e atenciosa conosco, além disso, nos deixou bastante à 

vontade em relação à escolha do tema para a aplicação da oficina, não exigiu que 

continuássemos o conteúdo que vinha sendo trabalhado e ainda nos deu algumas 

dicas sobre a escolha da turma. Acabamos optando pelo oitavo ano do ensino 

fundamental. E essa recepção por parte da docente acabou ajudando na criação de 

boas expectativas acerca deste momento. 

A estrutura física da Escola não me surpreendeu, nem deixou a desejar, pois 

é bem o que eu esperava ser, seguia a lógica da escola onde cursei o fundamental, 

havia um portão, um pátio com salas ao redor, este espaço não era coberto e os 

alunos brincavam ao sol, havia também um bebedouro coletivo e as salas 

administrativas possuíam a melhor visão do pátio. Achei o refeitório bastante 

desenvolvido em relação às outras escolas municipais que conheço na região, pelo 
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fato de muitas não terem lugar para os alunos sentarem, já esse tinham mesas e 

bancos de cimento revestido com cerâmica.  

Algo que me chamou bastante atenção foi o fato de o Programa Mais 

Educação do Governo Federal ser bastante presente na Escola e também o fato de 

apesar do pouco espaço o colégio possuir uma boa sala de multimídia e também 

uma biblioteca climatizada com acervo bibliográfico diversificado. 

Posteriormente algumas observações durante a aula de história na turma do 

oitavo ano, chegou o dia de preparar uma oficina para trabalhar com eles. Eu e meu 

colega pensamos em vários temas, e já que há cinquenta anos a democracia 

brasileira seria interrompida por um golpe de estado e a nação mergulharia em um 

regime ditatorial autoritário entre 1964 e 1985, sob o comando dos militares 

brasileiros, o Brasil exerceria o seu poder com punhos de ferro, justificando as suas 

ações como sendo medidas necessárias para o combate dos ideais subversivos que 

ameaçavam a nação. Instaurou-se a política do medo, que combatia com a censura, 

prisões, exílios, torturas e assassinatos os “inimigos do estado”, ao passo que se 

investia numa forte propaganda política ufanista, que mascarasse a violência e 

exaltasse o sentimento nacionalista. 

Após cinquenta anos o Brasil relembra o golpe, promovendo debates nas 

esferas políticas e ciclos de discussões em todas as universidades, contrapondo-se 

a movimentos pró-ditadura como a “Marcha da família com Deus pela liberdade 

2014”. Muitas revistas e programas de televisão estamparam este tema durante o 

mês de Abril e nas redes sociais, o fluxo de postagens (imagens, vídeos e textos) 

sobre o assunto é contínuo; os lugares de fala são os mais variados e em alguns 

casos os dados históricos são deturpados a fim de legitimar este ou aquele ponto de 

vista. 

Olhando para este quadro, provocamo-nos a pensar sobre este contexto 

histórico e levar essa discussão para a sala de aula do ensino fundamental, fazendo 

uso do conhecimento prévio dos alunos sobre o tema e utilizando-se de vídeos que 

tiveram repercussão na internet, trechos de filmes, cartas, músicas e fotografias, 

dando ênfase em nossa oficina aos métodos violentos que legitimaram a política 

ditatorial, ou seja, relembrar o contexto histórico que se encontrou o Brasil durante o 

período da ditadura civil e militar analisando com os alunos do oitavo ano os 

aspectos políticos, econômicos e sociais enfatizando a repercussão que o golpe tem 
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nos dias atuais, almejando a compreensão dos discentes acerca desse período que 

foi tão marcante para o país e também suas principais consequências. 

É na instituição escolar que as relações entre os saberes 
docentes e os saberes dos alunos defrontam-se com as 
demandas da sociedade em relação à reprodução, à 
transmissão e à produção de saberes e valores históricos e 
culturais. Nesse sentido, as práticas escolares exigem dos 
professores de história muito mais que o conhecimento 
específico da disciplina, adquirido na formação universitária. 
Ora, o que o professor de história ensina e deixa de ensinar 
na sala de aula vai muito além de sua especialidade. Daí 
decorre o que parece óbvio: a necessidade de articular 
diferentes saberes no processo de formação. No caso do 
professor de história, as dimensões étnicas e políticas da 
formação são extremamente importantes, pois o objeto do 
ensino de história é constituído de tradições, ideias, 
símbolos e representações que dão sentido a diferentes 
experiências históricas vividas pelos homens nas diversas 
épocas. (FONSECA, 2003, p. 70-71). 

 

A oficina foi realizada na turma do oitavo ano da Escola Municipal Professora 

Maria Bernadete Marques de Souza Ginane, ocupando uma aula (45 minutos), e 

esteve dividida em cinco etapas: 

 

1ª etapa: Apresentação – A ideia é utilizar alguns poucos minutos para 

apresentarmo-nos formalmente a turma e convidar estes a fazerem o mesmo. Isto 

nos possibilitaria executar a oficina com maior fluidez e cumplicidade; 

2ª etapa: Exibição do vídeo “Professor tenta homenagear a ditadura em sala 

de aula, mas é surpreendido” – O referido vídeo de 3:44 min, repercutiu nos mais 

variados meios de comunicação e seria utilizado de maneira introdutória para se 

discutir o período da ditadura, tentando captar o conhecimento prévio dos alunos e 

com base neles discorrer sobre o marco histórico; 

3ª etapa: Cartas de outros tempo – Os alunos seriam agrupados em duplas e 

receberiam uma carta que deveria ser lida em voz alta para os demais. Essas cartas 

ficcionais, confeccionadas por nós com bases num estudo historiográfico, relatam 

em primeira pessoa as violências sofridas/aplicadas pelas personagens neste 

contexto histórico, mencionando os métodos de torturas, os assassinatos, a censura, 

dentre outros; Abaixo seguem algumas das cartas utilizadas: 
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Modelo 1: 

 

Algum lugar, 19 de Maio de 1972. 

 

Eu sou um rosto sem nome, um sopro, um cansaço. Não aguento mais toda 

essa repressão, não é fácil ver aqueles que amamos serem submetidos a situações 

absurdas, assim como também não é fácil tentar ir contra todos eles. Meus 

companheiros e eu temos tentado com todas as nossas forças mudar essa situação, 

mas é difícil poucos lutarem contra muitos, estamos cansados. 

Vários dos nossos já foram presos e torturados, assim como eu, alguns até 

morreram; fico angustiada só de lembrar os momentos que passei naquele lugar 

imundo, com aqueles homens nojentos em cima de mim. Tomei choque, apanhei, 

passei fome, mas não me entreguei. 

Sempre fui convicta dos meus ideais, nunca me importei com o que faziam 

comigo, até o momento em que pegaram minha irmã. Não consegui vê-la sofrendo, 

entreguei meu grupo. Estou triste. Por favor, já que está lendo esta carta, me ajude, 

ajude o nosso país, não quero que precise passar o que passei, preze, pela 

liberdade de expressão, pela vida com dignidade. 

 

Atenciosamente e cheia de esperanças, 

Luzia; Bruna; Florinda; (Ou o nome que quiser me dar). 

 

Modelo 2: 

 

Pernambuco, 05 de Fevereiro de 1965. 

 

Estou te escrevendo para pedir que tome cuidado, ontem fiquei sabendo que 

eles pegaram o Caio, não pode descuidar diante desta situação. 

Ontem tomamos a estação de rádio por algumas horas, passamos para a 

população o máximo de informações que conseguimos. 

Os militares arrombaram e conseguiram pegar vários companheiros, não 

gosto nem de pensar o que eles estão passando. Só consegui escapar por sorte, 

enquanto me perseguiam uma senhora me ajudou, me abrigou na casa dela.  
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Não se preocupe comigo, eu estou bem, eles até me bateram, mas você sabe 

que sou uma pessoa resistente. 

Aqui a situação está ficando cada vez pior, a censura só está piorando e já 

proibiram a exibição de duas peças, a Vivian me falou que alguns atores foram 

espancados. Os militares alegaram que bateram nos atores porque eles teriam 

provocado. 

Espero que me mande notícias daí logo e lembre-se, conto com você. 

 

Atenciosamente, 

Olívia. 

 

Modelo 3: 

 

Rio de Janeiro, 26 de Agosto de 1975. 

 

Preciso da sua ajuda, vai haver um encontro entre grupos comunistas, quero 

que venha participar, pois somente a união faz a força. Eu sei que está desmotivado 

após presenciar a morte da companheira Lili, mas não podemos esfriar, não deixe 

que a morte dela tenha sido em vão. 

No dia 15 de outubro vá até a igreja do seu bairro usando uma camisa 

vermelha, chegando lá verá que assim que tocar o sino da primeira missa uma moça 

vai passar por você e oferecer sorvete, acompanhe-a; ela te levará ao local da 

reunião. 

Também estou cansado, mas lembre-se de que não faz isso por você nem 

por mim, mas sim pela esperança de um futuro onde poderemos realmente viver e 

não somente sobreviver. 

 

Sem mais, 

Companheiro 36. 

 

Modelo 4: 

 

21 de Junho de 1970. 
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Agora entendo major, os motivos desta operação ter sido realizada no final da 

copa do mundo. Quem daria bola para os comunistas enquanto a bola estivesse 

rolando no mundial? Genial major! O senhor é genial! Prendemos dezessete 

terroristas e conseguimos obter informações valiosas. O relatório está anexado ao 

fim desta carta. Alguns deram trabalho, mas nenhum permaneceu calado após 

apresentarmos a nossa amiga arara e/ou a cadeira do dragão. Tudo ocorreu de 

maneira muito rápida, como planejado. Uma mocinha tentou dar trabalho, mas foi só 

ter a primeira unha arrancada com alicate que nos levou a achar mais três 

criminosos. Ao término de tudo, o médico legista que o senhor nos enviou ajudou 

com a limpeza e pudemos voltar para casa a tempo de comemorar a vitória da 

nossa seleção. 

 

Nos encontramos em breve, 

Saudações do Sargento Ramiro. 

 

Modelo 5: 

 

Não faço ideia de como esta carta parou em suas mãos, mas se você está 

lendo então provavelmente significa que não estou mais vivo. Não se sinta mal, eu já 

me senti o bastante e a morte é um presente diante das minhas circunstâncias. 

Perdoe-me, não posso te afirmar com exatidão a data da minha escrita, há muito 

tempo estou trancafiado dentro desta cela feito um animal selvagem e sem nenhum 

resquício de luz solar não é difícil perder a noção do tempo. 

Fui posto em cativeiro no dia 13 de Maio de 1973, e sem sombra de dúvidas 

posso afirmar que este foi o dia mais infeliz da minha vida. Estava chegando em São 

Paulo de uma viagem de negócios que fiz à Santa Catarina e a única coisa que me 

vinha na cabeça era chegar o mais rápido possível em casa, comer a macarronada 

da Irene e assistir futebol no fim da tarde com o meu filho. 

Estava chovendo bastante e eu estava impaciente, louco para entrar em um 

táxi e ir para casa tirar as minhas meias molhadas. Foi aí que como num passe de 

mágica um táxi parou na minha frente e um rapaz bem vestido apareceu no banco 

do carona perguntando-me se eu gostaria de dividir aquela corrida. Achei seu rosto 
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familiar e sem pestanejar entrei dentro daquele automóvel. Arrependo-me até hoje 

por não ter esperado mais alguns minutos naquela chuva. E que saudade eu tenho 

daquela chuva... 

Entrei no carro e após alguns minutos o rapaz me avisaria que teríamos que 

sair do estado o mais rápido possível. “Os militares descobriram o esquema” disse 

ele. Não fazia ideia do que ele estava falando, mas não tive tempo de fazer 

nenhuma objeção. Depois daí tudo que me lembro são barulhos de disparos e o taxi 

sendo girado 2 ou 3 vezes pelo asfalto. Vermelho. Havia muito vermelho no carro. 

Quando acordei todo o meu corpo doía. Tentei me mover, e foi aí que percebi 

que estava amarrado a uma cadeira. Tentei gritar por ajuda, mas fui respondido com 

um murro na boca, que me custou um dente. Um homem fardado segurando uma 

arma perguntava-me sobre a “Operação Pardal”, e dizia a todo o momento que iria 

me matar se eu não colaborasse. 

Fizeram-me inúmeras perguntas que não me faziam o menor sentido, e cada 

vez que eu negasse a minha participação em alguma facção subversiva eu era alvo 

de seus abusos. Não tenho coragem de escrever tudo àquilo que ele fez comigo, 

mas posso garantir que todo esse sofrimento não se compara a saudade que sinto 

da minha família, dos meus pais e dos meus amigos. 

Você que encontrou esta carta, tornastes responsável pela minha história. Por 

favor, eu lhe imploro. Diz a Irene e a nosso pequeno que eu os amei até o meu 

último suspiro? Explique para eles que se apenas o amor fosse o suficiente eu ainda 

estaria ao seu lado. Nunca poderei te retribuir este favor meu caro amigo! Mas a 

Irene poderá te servir a melhor macarronada do mundo. O endereço da minha 

residência está no fim desta carta. 

 

Seu amigo, 

Antônio Villar. 

 

4ª etapa: Torturadores e torturados – Após a leitura das cartas ficcionais, 

apontaremos para as fontes históricas que as fundamentaram, apresentando os 

tipos de torturas e retratos fotográficos daqueles que pereceram durante o regime. 

5ª etapa: Confecção de um painel e cenas de filme – Os alunos serão 

convidados a confeccionarem um painel utilizando-se das fotografias e cartas que os 
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entregamos e de frases criadas por eles próprios sobre a aula. Ao mesmo tempo 

serão projetadas cenas do filme “Zuzu Angel” do diretor Sérgio Rezende, mesclada 

à música icônica de Geraldo Vandré “Para não dizer que não falei das flores”. 

 

Em minha opinião, a aplicação da oficina foi um sucesso, pois o uso de 

diferentes metodologias em uma única aula fez com que os alunos saíssem da 

rotina e ficassem interessados em participar daqueles momentos. Afinal, já consigo 

perceber que os 

momentos bons da carreira são aqueles em que você tem 
consciência de que deu uma boa aula, o que não quer dizer 
que o aluno tenha achado essa aula boa. Quando você tem 
a consciência de que está procurando fazer o melhor que 
pode, não ensinar, mas educar. O importante é a formação, 
acho que o aluno tem que ter consciência política. Tenho 
que força-lo a pensar. [...] O importante é ele não ser um 
cara passivo. (AQUINO, 1995, p. 321). 

 

Com o fim desta experiência, não pude deixar de comparar as semelhanças e 

diferenças com os meus outros momentos em sala de aula através do PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), pois faz mais de um ano 

que meu contato com a docência é através dele. Começando pelas semelhanças, 

posso destacar que nos dois casos tem a mesma preocupação em preparar uma 

aula pensando em prender a atenção dos alunos e também no fim da aula tenho que 

fazer um relatório; quanto às diferenças, acho que a mais gritante é o fato de que no 

PIBID os alunos nos veem como professores, no estágio os alunos olham como 

aprendizes de professores, eles não tem certeza se realmente você é capaz de está 

ali, pois ainda é um estudante e muitas vezes esse é um motivo para a falta de 

atenção na aula. Creio que tive muita sorte, pois não senti falta de atenção por parte 

da turma do oitavo ano, pelo menos não tanto quanto as minhas turmas do ensino 

básico dedicavam aos estagiários. 

 

Ensinar e aprender história requer de nós, professores de 
história, a retomada de uma velha questão: o papel 
formativo do ensino de história. Devemos pensar sobre a 
possibilidade educativa da história, ou seja, a história como 
saber disciplinar que tem um papel fundamental na 
formação da consciência histórica do homem, sujeito de 
uma sociedade marcada por diferenças e desigualdades 
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múltiplas. Requer assumir o ofício de professor de história 
como uma forma de luta política e cultural. A relação ensino-
aprendizagem deve ser um convite e um desafio para 
alunos e professores cruzarem ou mesmo subverterem as 
fronteiras impostas entre as diferentes culturas e grupos 
sociais, entre a prática, a política e o cotidiano, a história, a 
arte e a vida. (FONSECA, 2003, p. 37-38). 

 

Portanto, a experiência do primeiro estágio supervisionado foi realmente algo 

que me surpreendeu, foi bem divertido e também um momento de extrema 

aprendizagem; sempre vou levar comigo aqueles olhinhos curiosos e também os 

sorrisos que conseguimos tirar daqueles pequenos; tendo a certeza de que aqueles 

alunos são capazes de fazerem minimamente uma síntese histórica dos processos 

estudados a cerca da instauração do Golpe Civil e Militar de 1964 utilizando 

diferentes linguagens (escrita, oral, videográfica, iconográfica, artística, etc.), bem 

como reconhecer o valor da coletividade na constituição dos processos históricos 

estudados e vivenciados. 
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INTRODUÇÃO 

O bairro Cidade Nova, oficializado em 1901, tornou-se território oficial da 

cidade por meio de uma intervenção do poder municipal em parceria com o governo 

estadual. O novo território foi representado nas fontes oficiais, nas leis e decretos 

dos poderes estadual e municipal, nas mensagens de governadores e relatórios de 

intendentes que integraram o poder local entre 1901 e 1929, como local promissor. 

Região saudável, salubre, perto do mar, propiciadora de um ambiente idílico, em que 

os bons ares vindos do mar circulariam nas propriedades construídas, respeitando 

os ideais de salubridade e higienismo vigentes no período. 

Cidade Nova era exaltada pelo discurso local como um bairro capaz de 

representar a nova condição política do Rio Grande do Norte e de sua capital no 

contexto republicano, remodelando a cidade que, segundo esse mesmo discurso, 

iniciou o século XX ainda envolta por características provincianas, com ruas 

estreitas, tortuosas, com bairros que alagavam, com uma configuração espacial 

confusa, que misturava funções diversas.  

Os outros dois bairros da cidade, Ribeira e Cidade Alta, eram representados 

por esse discurso como atrasados, sem padrão, sem regras, uma vez que não foram 

planejados previamente. Esses dois bairros eram mencionados pelo jornal da 

situação como compondo a “cidade velha”, com péssimas condições sanitárias, 

propiciadora de doenças, espaço em que os mais ilustres e abastados tinham que 

conviver com os populares e, consequentemente, com hábitos que passaram a ser 

criticados pelo poder local.  

A planificação de Cidade Nova demonstrava o interesse do poder local 

voltado para criar uma área preferencialmente, embora não exclusivamente, 

residencial, com novos padrões para construções de moradias. As casas não 
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deveriam ser geminadas, sem espaçamento entre si, como as residências existentes 

em Cidade Alta e Ribeira. Regras deveriam ser seguidas. O novo bairro também 

seria ocupado por determinadas instituições como cafés, clubes, associações, 

hotéis, praças, equipamentos com funções pedagógicas capazes de auxiliar na 

formação daquele grupo, difundindo comportamentos e criando valores. Seria uma 

região que possuiria equipamentos técnicos, como linhas de bondes, água 

encanada, energia elétrica e ainda manteria seu caráter idílico, a aproximação com 

elementos da natureza.  

No momento em que esse bairro foi idealizado a cidade enfrentava uma série 

de mudanças em seu espaço urbano. Não somente um novo bairro foi oficializado, 

mas a “cidade velha” também sofreu várias intervenções. Um teatro foi construído na 

Ribeira, obras de aterramento e alinhamento foram projetadas para esse bairro. 

Praças, jardins, reforma do porto, entre outros melhoramentos urbanos também 

foram concretizados em Cidade Alta e Ribeira. Assim, o bairro Cidade Nova foi 

idealizado nesse momento em que o poder local tencionava construir uma nova 

imagem para a capital. O novo bairro representava em sua própria toponímia esse 

desejo, de aproximar Natal a reformas de modernização que ocorriam em outras 

cidades e até mesmo nos considerados civilizados países da Europa.  

As reformas não ficaram restritas apenas ao espaço material. Era também 

necessário modificar hábitos e comportamentos. A Intendência Municipal de Natal 

durante o início do século XX formulou diversas resoluções municipais determinando 

mudanças de comportamento na área urbana da cidade. No espaço urbano não 

seria mais tolerado a pastagem de vacas, burros e outros animais. Nesse espaço 

também não mais seria permitido criar porcos nos quintais, construir casas sem 

espaçamento, lançar dejetos em praças e jardins, destruir a arborização, urinar nas 

proximidades de mercados, entre diversas outras atitudes que pareciam ser 

frequentes na cidade.  

Assim, neste artigo pretende-se analisar a política de apropriação do solo 

urbano do terceiro bairro de Natal no início do século XX. No período estudado, os 

sujeitos apropriavam-se do solo urbano de Cidade Nova por meio do instituto do 

aforamento. Pretende-se ainda investigar as leis federais e estaduais que definiram 
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o aforamento, relacionando-as com as resoluções que regulavam as enfiteuses 

existentes em Natal e, sobretudo, em Cidade Nova no período estudado.  

Essa pesquisa sobre o aforamento urbano em Cidade Nova fornecerá uma 

contribuição aos estudos relacionados à propriedade da terra na cidade. Estudos 

sobre as questões de terras no Brasil são predominantemente referentes ao cenário 

rural288. Em Natal a situação não é diferente. Estudos propriamente voltados para 

questões de terras urbanas na cidade foram produzidos principalmente para explicar 

o período a partir de 1946289. Dessa maneira, o trabalho aqui proposto é um desafio 

e pode contribuir para iniciar a compreensão dos estudos sobre os aforamentos 

urbanos em Natal no início do século XX.  

 

A APROPRIAÇÃO DE TERRAS POR MEIO DO AFORAMENTO URBANO 

O aforamento, enfiteuse ou aprazamento é um direito real, ou seja, um direito 

exercido diretamente sobre a coisa a ele aderente ou inerente, em oposição a um 

direito pessoal, exercido sobre o sujeito de uma obrigação. Segundo Edgar Amorim, 

o aforamento é estabelecido mediante contrato perpétuo, em que o titular da 

propriedade confere a outrem os poderes de seu uso, gozo e disposição290. 

 O vocábulo enfiteuse tem origem grega, mas seus contornos substanciais 

são provenientes do Direito Romano. No Direito Romano a enfiteuse desenvolveu-se 

com base no instituto do arrendamento público, quando, ao invés de temporário, o 

contrato passou a admitir a perpetuidade. No período medieval, a natureza da 

enfiteuse passou por uma profunda mudança. Foi nesse período que a propriedade 

foi dividida em domínios superpostos, fazendo com que seu caráter unitário 

desaparecesse. O domínio passou a ser direto, também denominado de domínio do 

senhorio, ou útil, quando fosse domínio do enfiteuta. O foreiro tinha como obrigação 

principal pagar um taxa, foro ou canon anual para o senhorio, aquele que detinha o 

domínio direto da terra. 
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Sérgio Said Júnior, em sua tese intitulada A posse no Direito brasileiro da 

segunda metade do século XIX ao Código Civil de 1916, ressaltou a importância de 

compreender alguns aspectos da concepção de propriedade da sociedade medieval, 

pois é nela que se desenvolveram noções interessantes envolvendo coisas e 

pessoas, bem diversas das existentes no período considerado moderno e que 

influenciaram o direito brasileiro até mesmo após a publicação do Código Civil de 

1916. Para Said Júnior, o próprio direito no Brasil do século XIX ainda possuía várias 

características provenientes desse período medieval, que chegou ao país por meio 

das legislações portuguesas. Vale ressaltar que, até o Código Civil de 1916, as 

Ordenações Filipinas eram a fonte de aplicação do direito brasileiro. O primeiro 

Código Civil brasileiro, elaborado em 1916 e que entrou em vigor a partir de 1917, 

regulamentou o aforamento, mantendo, apesar de determinadas modificações, 

muitas das determinações vigentes nas Ordenações291.  

Said Júnior destacou, portanto, que, no século XIX, o desejo de modernização 

jurídica verificado no contexto brasileiro do período chocou-se com tradições 

remotas herdadas da antiga metrópole e incorporadas ao direito nacional. Assim, o 

direito aplicado no Brasil convivia com um conjunto de ideias jurídicas novas, 

provenientes de lugares em que ocorreram revoluções liberais, mas ainda não 

possuía um código, permanecia sendo regulamentado pelas Ordenações Filipinas. 

Tratava-se de uma relação ambivalente, formas novas de encarar a propriedade 

convivendo com modelos tradicionais292. 

Para Paolo Grossi propriedade é antes de tudo mentalidade, não pode jamais 

constituir-se somente em uma mera regra técnica, sendo sempre 

uma resposta ao eterno problema da relação entre homens 
e coisas, da fricção entre mundo dos sujeitos e mundo dos 
fenômenos, e aquele que se propõe a reconstruir sua 
história, longe de ceder a tentações isolacionistas, deverá, 

                                                           
 

291
 Antes do Código Civil de 1916, o Decreto n. 1.318 de 30 de janeiro de 1854, que mandou executar a Lei de 

Terras de 1850, já havia mantido e regulamentado tal instituto. O artigo 79º do Regulamento de 1854 
mantinha o foro e o laudêmio (valor pago ao senhorio após as alienações). Ver: DECRETO número 1.318 de 30 
de janeiro de 1854. In: BRASIL, Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários. Coletânea: legislação 
agrária, legislação de registros públicos, jurisprudência. Brasília: Assuntos Fundiários, 1983. 
292

 JÚNIOR STAUT, Sérgio Said. A posse no direito brasileiro da segunda metade do século XIX ao Código Civil de 
1916. Tese (Doutorado em Direito). Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Curitiba, 2009. p.20.  



 

 | O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO E USO DO SOLO URBANO NO TERCEIRO BAIRRO DE 
NATAL (1901-1929) 

305 

 

ao contrário, tentar coloca-la sempre no interior de uma 
mentalidade e de um sistema fundiário com função 
eminentemente interpretativa293.  

Assim, Grossi entende que não existe apenas um único modelo de 

propriedade, já que ela é fruto da mentalidade da sociedade de determinado 

período. Para o autor, as paisagens e as ordens sociais podem sofrer alterações, 

mas uma mesma mentalidade pode persistir durante muitos séculos. Foi o que, 

segundo Grossi, ocorreu com a mentalidade proprietária medieval, caracterizada 

pela divisão dos domínios. Mesmo com a configuração do que o autor denominou de 

mentalidade proprietária moderna, aquela marcada pela simplicidade, abstração e 

pleno vínculo com um indivíduo, os valores proprietários medievais permaneceram, 

levando consigo suas ambivalências, contradições e incertezas294.  

Dessa maneira, para analisar a mentalidade proprietária da capital norte-rio-

grandense no início do século XX é necessário, pois, tecer esse comentário sobre a 

influência da mentalidade proprietária do medievo, caracterizada pela divisão dos 

domínios, que muito influenciou o instituto do aforamento urbano vigente na 

realidade natalense295.  

Elementos presentes nas Ordenações Filipinas que regulavam as questões 

civis do Brasil desde o período colonial também podem ser encontrados nas leis que 

regulamentaram o aforamento do solo urbano no bairro Cidade Nova durante a 

Primeira República. Mais do que influenciar, as Ordenações Filipinas estabeleceram 

padrões para coordenar esse instituto até 1916 em todo o país, quando o primeiro 

Código Civil foi elaborado. Aforamentos em Natal existiram desde o período colonial, 

e, para a região de Cidade Nova começaram a ser instituídos em 1903, antes do 
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 GROSSI. Paolo. A propriedade e as propriedades na oficina do historiador. Op. cit., p.16. 
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 Ibidem, p.33. 

295
 É válido ressaltar que alguns autores e juristas não consideram o aforamento enquanto um tipo de 

propriedade, já que esse instituto pressupõe a divisão dos domínios (útil e direto). Esses juristas alegam que o 
direito não admite a divisão da propriedade. Entretanto, deve-se ressaltar que esses autores estão analisando 
o aforamento na contemporaneidade, nas determinações do Código Civil de seus períodos contemporâneos. 
Ver: GROSSI. Paolo. A propriedade e as propriedades na oficina do historiador. Op. cit., p.55-56. Rosa Congost 
também destacou o perigo de uma visão sacralizada da propriedade. Para a autora, quando se restringe a ideia 
de propriedade ao tipo de propriedade predominante na atualidade, comete-se uma visão unidirecional da 
história, ver: CONGOST, Rosa. Tierras, leyes, história: estúdios sobre la gran obra de la propiedad. Barcelona: 
Crítica, 2007. p.15; 39.  
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Código Civil, por isso a necessidade do recuo e de explicações que possam 

reconstruir esse período marcado por diferentes concepções proprietárias.  

As Ordenações Filipinas passaram a vigorar em Portugal por volta de 1603. 

Entre as determinações sobre o aforamento presentes no Livro Quarto das 

Ordenações, algumas merecem destaque por terem permanecido, apesar de 

determinadas mudanças, nas legislações estaduais e locais de várias partes do 

Brasil. O Título XXXVIII desse livro determinou ser possível alienar o objeto da 

enfiteuse, isto é, vender a terra aforada a outrem. Entretanto, não se tratava da 

venda como se conhece na atualidade, que marca o processo de transação da 

propriedade moderna, em que o indivíduo paga uma quantia e adquire a propriedade 

plena da terra. Em relação ao aforamento, o que se vendia era o direito de tornar-se 

foreiro, acompanhado por determinadas obrigações características do instituto.  

O foreiro inicial repassava, em troca de determinada quantia, o domínio útil do 

terreno para um segundo indivíduo, que teria que continuar honrando suas 

obrigações de foreiro, pagando o foro para o senhorio, que, por sua vez, ainda 

continuaria detendo o domínio direto do terreno. O primeiro foreiro deveria avisar ao 

senhorio que pretendia alienar a terra e pagar ao mesmo uma taxa de transferência, 

denominada laudêmio.  

No Brasil, desde o período colonial, o instituto do aforamento foi aplicado e 

regulamentado pelas câmaras de vilas e de cidades. Quando uma aglomeração 

recebia foros de vila ou de cidade, a Coroa doava uma gleba de terras, que passava 

a ser denominada rossio e constituía os bens dessas localidades. Uma parte dessas 

terras era destinada às plantações comunais e outra poderia ser parcelada e 

concedida aos habitantes por meio de contratos enfitêuticos296. Nesses casos, as 

câmaras eram as detentoras do domínio direto dos terrenos, enquanto os moradores 

possuíam o domínio útil. O pagamento dos foros anuais e dos laudêmios auxiliava 

nas receitas locais e, em algumas localidades, representava as maiores fontes de 

recurso das câmaras297. 
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 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas setecentistas. Belo 
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 Esse era o caso do Rio de Janeiro durante o século XVII, conforme destacou Fernanda Bicalho, ver: BICALHO, 
Maria Fernanda. A cidade e o império: o Rio de Janeiro no século XVIII. Op. cit., p.202. 
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Em relação à Câmara de Natal, Rubenilson Teixeira elucidou que, por ter tido 

a condição de cidade logo após a sua fundação, a Câmara de Natal possuiu rossio 

desde 1605298. Teixeira também ressaltou que o processo de instituição das 

câmaras e de seus patrimônios fundiários no Rio Grande do Norte gerou conflitos ao 

longo do tempo, tanto entre câmara e proprietários individuais como em relação à 

Igreja. O autor procurou analisar os conflitos existentes entre o poder eclesiástico e 

o poder público, não se dedicando à análise da concessão de terras das câmaras a 

particulares por meio de contratos enfitêuticos.  

O autor ainda ressaltou na sua pesquisa que, em pleno século XXI, ainda 

existem contratos enfitêuticos em cidades do Rio Grande do Norte, como em 

Mossoró e Assú. Nessas cidades, a Igreja continua concedendo terras em troca do 

pagamento de foro anual. Assim, o estudo de Teixeira ajuda a demonstrar como a 

mentalidade proprietária moderna ainda convive com a propriedade baseada na 

ideia de domínios divididos.  

No período imperial, segundo Laura Beck Varela, tem-se duas legislações 

que podem ser consideradas marcos no processo da passagem da propriedade 

dividida ou condicionada para a forma jurídica absoluta e individual: a Lei de Terras 

de 1850 e a Lei n.1237, de 24 de setembro de 1864, mais conhecida como Lei 

Hipotecária. Todavia, a autora não considerou que as mudanças provocadas por 

essas leis foram radicais e repentinas, também destacando as continuidades e 

contribuindo para desfazer o mito da naturalidade da propriedade moderna, 

mostrando como essa propriedade tem vida recente e foi fruto de um processo 

complexo299. 

Mesmo com essas mudanças nas leis que regulavam o processo de 

apropriação da terra no país, o instituto do aforamento urbano e outras formas de 

apropriação tradicionais continuaram existindo. No período imperial, apesar das 
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 TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. Da cidade de Deus à cidade dos homes: a secularização do uso, da forma e da 

função urbana. Op. cit., p.396.  Para aprofundar o estudo sobre a concessão de terras da Câmara de Natal 
durante o período colonial, ver: MEDEIROS FILHO, Olavo de. Terra natalense. Natal: Fundação José Augusto, 
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cit., p.10. 
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câmaras municipais terem sido transformadas em corpos administrativos de poder 

restrito, os direitos seculares referentes aos terrenos que constituíam o antigo rossio 

permaneceram. As câmaras municipais continuaram legislando e fiscalizando o 

processo de aforamento, de arrendamento e aluguel de bens, bem como mediando 

os procedimentos de venda e troca. Os rendimentos obtidos com essas transações 

eram utilizados para as melhorias urbanas e pagamentos de custos 

administrativos300.  

Com a República, as câmaras municipais foram dissolvidas e a gestão do 

patrimônio local passou a ficar a cargo dos conselhos de intendência301. A 

Intendência de Natal foi estabelecida em 1890 e, ao longo de sua existência, 

publicou várias resoluções regulamentando o sistema de apropriação da terra por 

meio do instituto do aforamento302.  

 

O AFORAMENTO REGULAMENTADO NAS RESOLUÇÕES MUNICIPAIS  

Nesta parte do estudo serão apresentadas algumas leis que regularam o 

instituto da enfiteuse, mas não se deve pensar que essas leis foram aplicadas tal 

qual instituído no papel. Os foreiros do terceiro bairro da cidade nem sempre 

cumpriam essas regras, utilizando as brechas e as irresoluções de algumas para 

integrarem-se a um mercado especulativo ou visando fortalecer laços políticos e 

pessoais que renderiam outros tipos de capitais além do econômico.   

Em relação às regras para cálculo do foro a ser cobrado pelos terrenos 

concedidos em enfiteuse, vale destacar que, ao longo do início do século XX, 

existiram diversas resoluções estabelecendo modificações nas formas de realização 

desse cálculo. A cobrança de foro também dependia, além do tamanho do terreno, 

da área em que ele estava localizado. Geralmente, para a área urbana, o foro anual 
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período estudado. O foro e a taxa de transferência contribuíam para a receita do município. Ver: Resolução 
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era caracterizado por um valor inferior ao estipulado para áreas suburbanas, 

conforme foi analisado por meio dos estudos das resoluções publicadas até a 

década de 1910303.  

Apesar de não ter sido encontrada nenhuma resolução ou matéria de jornal 

que justificasse esse critério na forma de calcular os foros anuais, é possível 

conjecturar que essa diferença ocorria porque o foreiro do perímetro urbano tinha 

obrigações mais dispendiosas do que o foreiro da área suburbana. Nos terrenos 

suburbanos, os foreiros não eram obrigados a construir edificações em um 

determinado prazo após a concessão da terra, como ocorria na área urbana. Fora 

da área urbana, os foreiros deviam apenas cercar as terras aforadas e, a longo 

prazo, estabelecer cultivo304. Talvez por isso o cálculo para aforamento na área 

urbana fosse menos dispendioso, incentivando o enfiteuta, que logo teria que 

custear uma edificação, diferentemente do foreiro de áreas suburbanas, que, para 

cumprir a legislação, gastava apenas uma quantia insignificante para cercar os 

terrenos.  

A primeira resolução publicada em 1903 que estabeleceu regras para calcular 

o preço do foro foi a Resolução n.73305. Segundo essa lei, os foros dos terrenos 

compreendidos na área urbana seriam calculados na razão de cinco réis por metro 

quadrado de superfície. Em relação ao processo de cobrança de foro, essa 

legislação municipal ressaltou que eles seriam cobrados mediante recibos por 

semestres vencidos.  

  Além de definir as regras para cobrança do foro anual, a Resolução n.73 

ainda determinou a criação de três livros especiais, um para cada bairro urbano, nos 

quais seriam registradas as cartas de aforamento expedidas. O processo de 

expedição de carta de aforamento não era gratuito. Além de pagar o preço do seloe 

mil réis pela cordeação, processo de alinhamento e medição de terras com o uso de 

cordas, o enfiteuta ainda deveria pagar pela carta uma importância que variava de 
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5.000 a 20.000 réis dependendo da superfície em metros quadrados do terreno 

concedido. 

Essa lei também determinou algumas regras que deveriam ser respeitadas 

durante o processo de alienação do domínio útil de terras municipais aforadas. 

Como já comentado, os terrenos aforados podiam ser alienados, conforme exposto 

desde as Ordenações Filipinas, em seu título XXXVIII. A Resolução n.73 destacou 

que a Intendência de Natal deveria expedir licenças para autorizar os processos de 

transferência de terrenos pertencentes ao seu patrimônio. A autorização para a 

alienação ocorreria mediante a exibição da carta de aforamento do terreno que se 

pretendia transferir. A lei também ressaltou que, sempre que a transferência não se 

referisse à totalidade do terreno constante na carta de aforamento, essa carta 

deveria ser recolhida ao arquivo e outras deveriam ser expedidas, de acordo com a 

quantidade de novos foreiros resultante do processo de alienação.  

É importante reforçar que o processo de transferência de terras aforadas não 

é o mesmo que ocorre com a propriedade no sentido moderno, aquela pertencente 

diretamente a um único indivíduo, que pode dispor plenamente da mesma. No caso 

estudado, os terrenos da Intendência de Natal respeitavam a mentalidade 

proprietária que também tinha como cerne a ideia dos domínios divididos. O foreiro, 

aquele que possuía o domínio útil, não vendia a propriedade plena da terra aforada, 

pois ele não a possuía, alienava apenas o domínio útil do terreno. O domínio direto 

continuara pertencendo à Intendência. 

Pode ser difícil para o leitor compreender essa mentalidade proprietária, uma 

vez que, na atualidade, a presença desse instituto é muito rara. Os anúncios 

publicados no A Republica e no Diário do Natal podem também ter contribuindo para 

essa confusão. Muitos anúncios que destacavam a venda de propriedades não 

explicitavam que o que se vendia era o domínio útil e não a propriedade plena306. 

Possivelmente, a não menção ao instituto do aforamento nesses anúncios indicava 

que a mentalidade proprietária da capital no início do século XX tinha incorporado 

esse instituto.  
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Provavelmente, para os moradores da cidade naquele período, já estava 

implícito que as formas de apropriação na cidade lidavam com o aforamento, 

sobretudo em Cidade Nova, já que a própria legislação de criação desse bairro, a 

Resolução n.55, publicada no A Republica em 1902, deixava explícito que a 

apropriação de terras seria por meio da enfiteuse307. Assim, não era preciso 

explicitar no anúncio elementos que já tinham sido incorporados por aquela 

sociedade, que não lhes eram estranhos.  

Todavia, também foram publicados anúncios que, possivelmente na tentativa 

de atrair um maior número de interessados, ressaltavam como os terrenos e as 

casas a serem comercializados possuíam carta de aforamento e estavam com os 

pagamentos dos foros em dia. Esse foi o caso da matéria publicada em dezembro 

de 1907, anunciando a venda de um sítio com casa de vivenda na rua Mipibú, 

“cercado e legalizado com a carta de aforamento”308. Em dezembro de 1908, Maria 

dos Prazeres, por motivo de mudança de cidade, anunciou para venda um terreno 

com carta de aforamento e foros pagos, cercado com arame farpado e possuindo 

três casinhas contiguas, que poderiam ser alugadas para terceiros. O terreno 

anunciado localizava-se entre a avenida Floriano Peixoto e a rua Trairi, nas 

proximidades da praça Pedro Velho309.   

Ainda em 1903 foi publicada outra resolução versando sobre regras para 

estabelecer o preço dos foros anuais. Trata-se da Resolução n.81, que mantinha a 

base do cálculo estabelecido pela Resolução n.73, fazendo algumas alterações310. 

Segundo a Resolução n.81, os foros de terrenos municipais nas áreas urbanas 

continuariam a ser cobrados à razão de cinco réis por metro quadrado, entretanto 

esse cálculo seria efetuado para um terreno de até 5.000m². O que excedesse de 

5.000m² até 10.000m² seria calculado na razão de dois réis e o que ultrapasse os 

10.000m² seria cobrado na razão de um réis.  

Em menos de um ano após a divulgação da Resolução n. 81, a Intendência 

de Natal publicou, a partir de maio de 1904, a Resolução n.92, uma extensa lei com 
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vários capítulos, regulando inúmeras atividades do poder municipal, ratificando ou 

retificando diversas resoluções publicadas desde a criação da Intendência.  

Sobre a questão do aforamento, a Resolução n.92 dedicou três longos 

capítulos regulamentando esse instituto na cidade311. As normas para calcular o 

preço do foro anual foram novamente modificadas. Os foros passavam a ser 

cobrados, na área urbana, na razão de cinco réis por metro quadrado de superfície, 

independente do tamanho do terreno. Talvez essa mudança tivesse como objetivo 

facilitar o processo de cobrança, evitando cálculos mais complicados. Já na área 

suburbana, o foro seria calculado na razão de trinta réis por metro quadrado. Em 

relação ao preço a ser cobrado pela expedição de cartas de aforamento, a 

Resolução n.92 também mantinha a mesma regra presente na Resolução n.73, 

conforme consta na tabela 01. No tocante ao processo de alienação de terrenos, a 

referida legislação também reforçava o texto da Resolução n.73, destacando que, 

após as transferências, deveriam ser expedidas novas cartas, com dados 

atualizados em relação ao novo foreiro, aos novos limites dos terrenos e à nova taxa 

anual a ser cobrada.  

É importante frisar que as determinações para cálculo do foro estabelecidas 

pela Resolução n.92 vigoraram em Natal até o ano de 1916, quando nova resolução 

foi expedida, modificando o modelo estabelecido até então. A modificação ocorreu 

por meio da promulgação da Resolução n.194, publicada em 1916, que passou a 

vigorar até 1924, quando, novamente, a regra para o cálculo foi alterada. Ao longo 

da pesquisa o texto da Resolução n.194 não foi encontrado. Contudo, foi possível 

observar que a Resolução n.194 alterou as formas de calcular o preço do foro por 

meio de outras matérias publicadas no A Republica que fizeram referência a essa 

modificação312. Além disso, a Resolução n. 195, que fixou o orçamento da 

Intendência de Natal para o ano de 1917, publicada em dezembro de 1916, 

ressaltou que os foros da área urbana, naquele período, eram cobrados na razão de 
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dez réis por metro quadrado e, na área suburbana, respeitavam o cálculo de trinta 

réis por metro quadrado313.  

Nota-se como essa alteração dobrou o preço do foro a ser cobrado pelos 

terrenos do patrimônio municipal. Não foi encontrada nenhuma matéria de jornal ou 

texto de resolução que justificasse essa elevação nos preços dos terrenos. Contudo, 

pode-se conjecturar que essa elevação significaria uma maior valorização dessas 

terras, devendo-se, portanto, pagar mais pelo direito de usufruir o domínio útil das 

mesmas. 

Assim, com base na análise das resoluções até então comentadas, observa-

se como a Intendência, em um período de aproximadamente um ano, publicou três 

resoluções estabelecendo três diferentes regras para calcular o preço do foro anual 

a ser cobrado por terrenos municipais aforados. Nota-se ainda como o modelo de 

cálculo instituído pela Resolução n.92 foi alterado somente em 1916.  

Outros artigos da Resolução n.92 merecem ser analisados, já que foram 

responsáveis por regulamentar o processo de aforamento urbano de Natal durante 

quase todo o início do século XX. Como já ressaltado, os indivíduos que aforassem 

terras da área urbana teriam um prazo para construir edificações. Nota-se, portanto, 

que o objetivo principal da política de aforamento na área urbana da cidade era a 

construção de habitações, que eram escassas na capital. A Resolução n.55 

determinou que o prazo para edificar no bairro seria de três anos. A Resolução n.92, 

publicada em 1904, encurtou esse prazo, estabelecendo que os enfiteutas teriam 

apenas um ano, a ser contado a partir da data de expedição de suas cartas de 

aforamento, para estabelecer edificações nos terrenos urbanos aforados. Caso os 

foreiros não cumprissem essa cláusula, o contrato enfitêutico poderia entrar em 

caducidade e o foreiro perderia o direito ao domínio útil da terra aforada. 

Em relação ao processo de transferência do domínio útil de terrenos aforados, 

essa extensa resolução ratificou as normas já regulamentadas pela Resolução n.73. 

O foreiro que desejasse alienar a outrem o terreno aforado deveria informar à 

Intendência, que poderia ou não permitir a alienação. Em caso positivo, o foreiro 

inicial deveria pagar ao governo municipal, detentor do domínio direto dos terrenos, 
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o laudêmio. Sobre as etapas para solicitar o aforamento, a Resolução n.92 

determinou que o aspirante a enfiteuta deveria elaborar uma petição direcionada ao 

poder municipal. Após a entrega da petição, o auxiliar técnico e o fiscal da 

Intendência analisariam se o pedido era procedente e não estava modificando a 

planta da cidade.  

Nota-se como essa resolução também foi responsável por criar um novo 

cargo na Intendência de Natal, o de auxiliar técnico do governo municipal. Esse 

funcionário receberia a gratificação mensal de 300.000 réis e poderia ser exercido 

efetivamente apenas por engenheiro ou agrimensor. Anteriormente a verificação dos 

terrenos era obrigação do próprio aspirante a foreiro, que deveria anexar junto a sua 

petição uma planta do terreno assinada por profissional. A Resolução n.79 tinha 

instituído que essa verificação não mais ficaria a cargo de um profissional escolhido 

pelo enfiteuta, mas sim de um engenheiro ou agrimensor escolhido pelo poder 

municipal. Em 1904, com a Resolução n.92, a Intendência novamente modificava 

essa prerrogativa, criando um novo cargo. Observa-se como a preocupação do 

poder local ficava cada vez mais expressiva. Era preciso ter uma maior garantia de 

que os terrenos concedidos em aforamento realmente possuíam a área alegada pelo 

foreiro, para que o pagamento do foro e, consequentemente, a receita da 

Intendência, não fosse prejudicado.  

Após a verificação dos limites dos terrenos seria elaborado e divulgado um 

edital, para que os que se sentissem prejudicados fizessem suas reclamações. Esse 

edital seria fixado na porta do edifício municipal e publicado na imprensa. Editais que 

destacam requerimentos de aforamentos no terceiro bairro começaram a ser 

publicados no A Republica apenas a partir de 08 de janeiro de 1902, quatro dias 

após a publicação da Resolução n.55 que oficializou esse bairro.   

Assim, por exemplo, o edital publicado em janeiro de 1902 estabelecia o 

prazo de trinta dias para quem tencionasse reclamar da solicitação de Theodosio 

Paiva, que requeria em aforamento um terreno que possuía na Cidade Nova entre a 

praça Pedro Velho e a rua Mipibu314. Theodosio Ribeiro Paiva não era um habitante 

qualquer da capital. Em 1902 ele já integrava a Intendência Municipal de Natal, 
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cargo que ocupou durante longo período, entre 1899-1910 e 1920-1922315. Paiva 

exerceu ainda a atividade de escriturário do Tesouro do Estado316, era membro da 

Guarda Nacional317 e grande acionista do Banco do Natal318. O então intendente 

solicitava a regulamentação de um terreno que já possuía no terceiro bairro da 

cidade. Provavelmente, Theodosio Paiva tinha apossado-se do terreno naquela área 

antes de sua oficialização.  

O requerimento de Paiva demonstrou como indivíduos que trabalhavam na 

Intendência, a detentora do domínio útil daquelas terras, podiam aforar esses 

terrenos. De fato, ao longo da pesquisa, não foi encontrada nenhuma matéria ou lei 

que proibisse o aforamento de terras do patrimônio público por intendentes em 

exercício. Contudo, muitas vezes esses funcionários utilizavam seus cargos e 

descumpriam suas próprias leis nesse processo de estabelecimento de enfiteuses, 

demonstrando como as ideias republicanas de democracia, separação entre público 

e privado, preocupação com a coisa pública, entre outras, muitas vezes ficavam 

restritas apenas ao texto da lei. As ideias novas trazidas pela propaganda 

republicana conviviam com práticas tradicionais, marcadas pelo patrimonialismo, 

clientelismo e pessoalismo.  

Em março de 1906, o jornal A Republica publicou um edital no qual Suzana F. 

e Silva solicitava em aforamento um terreno em Cidade Nova, alegando que essa 

aspirante à foreira já possuía uma casa na terra almejada. Nesse mesmo edital, 

Januario Elias de Goes também solicitava aforamento de um terreno na rua 

Mossoró, onde possuía um rancho319.  

Editais como esses podem ser indícios de que não eram somente membros 

abastados e bem relacionados com o poder local que aforavam terrenos em Cidade 

Nova. Existiam indivíduos comuns sobre os quais não foram encontradas nenhuma 

nota biográfica em jornais que circulavam no período ou em livros de memórias 
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produzidos sobre a história da cidade durante a Primeira República, mas que já 

possuíam casas de telha e taipa ou ranchos no novo bairro e pretendiam oficializar a 

terra que já ocupavam.  

Não somente os editais divulgados no periódico oficial são capazes de 

oferecer indícios que demonstram indivíduos mais humildes aforando terrenos no 

terceiro bairro da cidade. O próprio texto da Resolução n.92 determinava que alguns 

terrenos do bairro deveriam ser subdivididos em lotes de sete metros de frente por 

vinte de fundo e destinados “a habitação das pessoas, cujos recursos, por exíguos, 

lhes dificultem ou impossibilitem a acquisição, a título oneroso, de terrenos do 

patrimônio municipal”320. Essa determinação não seria exclusiva para o bairro 

Cidade Nova, também atingindo os bairros Ribeira e Cidade Alta. Contudo, por essa 

lei, Cidade Nova teria que destinar nove quarteirões para as concessões gratuitas, 

enquanto Cidade Alta e Ribeira destinavam apenas um.  

Esse grande número de quarteirões de Cidade Nova destinados à população 

menos abastada da cidade parece, à primeira vista, contrariar as diversas matérias 

publicadas no A Republica exaltando a criação do novo bairro, que deveria 

representar tudo, menos a pobreza da cidade. O terceiro bairro da cidade era 

apresentado pelo jornal da situação e pelas próprias resoluções municipais como 

promissor, local aprazível e salubre, que deveria abrigar os membros mais 

abastados de Natal. Entretanto, vale salientar que Ribeira e Cidade Alta já eram, 

quando essa lei foi promulgada, bairros muito ocupados, que dividiam a função de 

moradia com vários comércios e outros tipos de atividades. Já Cidade Nova era, em 

1904, aproximadamente dois anos após a sua oficialização, um bairro praticamente 

despovoado, talvez por isso a resolução determinou para esse bairro um maior 

número de quarteirões destinado aos menos abastados.  

Possivelmente, essa iniciativa de destinar áreas dos bairros de Natal para 

aforamentos gratuitos concedidos a populares é mais um exemplo de como novas 

ideias eram incorporadas nas leis municipais, refletindo os ideais republicanos. A 

população que seria beneficiada com os aforamentos gratuitos não manteria suas 

moradias fora dos padrões, tendo que respeitar as regras impostas pelo poder 
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municipal. O fiscal do bairro procederia à entrega dos lotes e providenciaria para que 

“na colocação das casinhas seja rigorosamente observado o alinhamento”321. 

Analisando a situação por esse viés, esse benefício não parece de todo 

contraditório, poderia ser encarado como um caminho que o poder municipal 

encontrou para solucionar o problema da existência de choupanas e casas em 

péssimas condições, além de vincular o governo a uma ação democrática, 

preocupada em garantir boas condições de moradias aos menos abastados. 

A concessão gratuita dos lotes seria realizada pelo presidente da Intendência, 

mediante petição enviada pelo aspirante a foreiro, conforme ocorria no processo 

comum. Entretanto, nesses casos, o candidato a enfiteuta não pagaria pela 

expedição das cartas de aforamento, nem por seus selos e outros emolumentos. 

Finalizado o prazo de dez anos, o foreiro poderia requerer o terreno para aforamento 

definitivo, devendo pagar, a partir de então, metade do valor do foro que era 

comumente cobrado pela Intendência. 

Além dos editais, que podem fornecer pequenos indícios da presença de 

populares no bairro, ao longo da pesquisa não foram encontradas matérias que se 

referissem a essas áreas do bairro Cidade Nova destinadas aos menos abastados. 

Esse silêncio no jornal situacionista pode indicar que essa parte da Resolução n.92 

não foi aplicada, ficando reduzida apenas ao texto da lei.  

Embora a Resolução n.92 tenha determinado áreas destinadas aos 

populares, o fato de não terem sido encontradas matérias no jornal situacionista e 

outras fontes que permitissem localizar essa população, pode sugerir que essa parte 

da resolução não foi colocada em prática, demostrando mais um exemplo das 

limitações do republicanismo implantado na capital, muitas vezes restrito apenas aos 

textos das leis. 

Como pode ser observado, entre 1903 e 1904 inúmeras resoluções 

municipais foram publicadas tentando regulamentar a política de aforamento na 

cidade. Nesse período, ocupava o cargo de presidente da Intendência de Natal 

Joaquim Manoel Teixeira de Moura. Joaquim Manoel, também conhecido pela 

alcunha de Quincas Moura, ocupou o cargo de presidência do poder municipal entre 
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1900 e 1913. Durante a pesquisa, foi possível observar que ao longo de sua primeira 

gestão, entre 1902-1904, o poder local deu mais atenção à regularização das formas 

de apropriação do solo urbano da cidade, não publicando apenas resoluções que 

determinavam o padrão para calcular os preços dos aforamentos, mas promulgando 

resoluções extensas, que legislavam sobre vários aspectos desse instituto. 

No livro A Intendência e a cidade, os pesquisadores do grupo Os espaços na 

modernidade elaboraram um estudo sobre as temáticas das resoluções publicadas 

entre 1892 e 1919 encontradas nos periódicos da cidade e em livros de leis e 

decretos. Nesse estudo, os pesquisadores constataram que foi durante a segunda 

gestão de Joaquim Manoel Teixeira como presidente da Intendência, entre 1902-

1904, que um maior número de resoluções determinando regras para aforamento 

foram publicadas322.  

O periódico A Republica, representante do poder estadual e local, também 

exaltava a iniciativa do então presidente da Intendência. Em agosto de 1903, em 

matéria intitulada Melhoramentos na cidade, o jornal ressaltou a ação do chefe do 

poder municipal, que estava empenhado em regularizar o instituto enfitêutico e, para 

tanto, “com os ilustres membros do concelho de Intendência, tem promulgado leis 

garantidoras do bem publico e do interesse particular”323.  

Em relatório publicado em 1914 sobre a gestão de 1911 a 1913, Joaquim 

Manoel Teixeira de Moura exaltou o seu papel no processo de regularização da 

política de aforamento urbano. Apesar de o texto fazer referência às ações do poder 

municipal no início da década de 1910, Moura comentou a sua realização no início 

dos anos 1900 no tocante à regulamentação da enfiteuse. O presidente da 

Intendência ressaltou que, antes de 1903, eram raros os proprietários que possuíam 

a documentação regularizada de seus aforamentos e pagavam os foros anuais à 

Intendência, contribuindo para a receita anual do poder municipal com a quantia de 

apenas um conto de réis (1:000.000). Diante desse quadro de irregularidades, 

Joaquim Manoel argumentou que: 
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Urgia organizar um cadastro e normalizar a situação dos 
posseiros, assegurando a um tempo uma renda vantajosa e 
fixa. Várias resoluções foram votadas e muitos sacrifícios 
custaram esses trabalhos [...]. Como prova do resultado 
obtido, tenho a satisfação de acusar um rendimento superior 
a 10:000.000 annuaes, para 2.700 cartas de aforamento, ou 
seja o decuplo da receita primitiva no espaço de dez anos 
[...]324. 

 

O trecho do relatório de Joaquim Manoel acima citado é capaz de exemplificar 

vários discursos do poder local que eram bastante expressivos no início do século 

XX. Nesse relatório, Moura ressaltou a importância de sua intervenção na política de 

aforamento urbano, regularizando uma situação que estava sendo bastante 

desvantajosa para a receita municipal. O relatório também anunciou que essa 

política de regularização não foi encarada pacificamente, sacrifícios foram 

realizados, contestações existiram, mas esses percalços representavam apenas um 

despreparo de “gentes incultas e inconscientes de seus deveres cívicos”325. Nesse 

trecho o presidente da Intendência buscou reafirmar a função pedagógica do poder 

municipal, de civilizar, de ensinar, de mostrar à população que iniciava os anos de 

1900 incultamente, que a capital norte-rio-grandense tinha outro papel a 

desempenhar, que não podia mais tratar suas políticas de terra com descaso.  

Ainda nesse mesmo relatório, o presidente da Intendência destacou que, 

apesar da regularização e do maior controle em relação ao pagamento dos foros 

anuais, era necessário ainda uma reforma para assegurar o desenvolvimento da 

edificação. Joaquim Manoel enfatizou que era preciso limitar a área dos terrenos 

concedidos em aforamento, pois, para o intendente, a concessão de verdadeiros 

latifúndios, “além de não ser equitativa, concentra as propriedades nas mãos dos 

mais abastados e reduz o número de edificações, em desaccôrdo com o 

crescimento da população”326.  Afirmação que pode ser interpretada como mais um 

indício de que os ideais de igualdade, democracia, cidadania, de um governo 

preocupado com a coisa pública, muitas vezes ficavam restritos apenas aos textos 
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da lei e aos discursos oficiais. O referido presidente da Intendência possuía, por 

exemplo, um terreno de 58.265m² em Cidade Nova, bem representativo de um 

latifúndio327.  

Em 1916 tem-se a mudança nas regras de cálculo de foro determinada pela 

Resolução n.194. Nesse ano, foi elaborado ainda o primeiro Código civil do país, 

que entraria em vigor no ano seguinte. A partir de 1916, o Brasil passou a ter um 

código, e esse começou a ser utilizado como base para a elaboração das leis locais. 

Apesar de o Código de 1916 ter legislado sobre a propriedade plena, aquela 

em que todos os seus direitos elementares acham-se reunidos no do proprietário, 

também discorreu sobre os direitos reais, estando entre eles a enfiteuse ou 

aforamento. No artigo 678º, do Título II, capítulo II, o código determinou que: “Dá-se 

a enfiteuse, aforamento, ou emprazamento, quando por ato entre vivos, ou de última 

vontade, o proprietário atribui a outrem o domínio útil do imóvel, pagando a pessoa, 

que o adquire, e assim se constitui enfiteuta, ao senhorio direto uma pensão (...)”328. 

Dessa maneira, é possível perceber como o Código de 1916 manteve o instituto do 

aforamento, existente no país desde o período colonial.  

É possível observar ainda como esse código ratificava normas para a política 

de aforamento que foram estabelecidas desde as Ordenações Filipinas, mantendo, 

por exemplo, as regras para a transação do domínio útil das terras concedidas em 

enfiteuse. Apesar de ratificar várias determinações das Ordenações no tocante à 

política de aforamento, o Código de 1916 também apresentou algumas inovações, 

como a estabelecida pelo artigo 693º. Segundo esse artigo, todos os aforamentos, 

até aqueles constituídos antes da promulgação do código, salvo acordo entre as 

partes, poderiam ser resgatáveis após 30 anos de suas constituições329. Ou seja, o 

foreiro poderia adquirir de fato o terreno aforado, não tendo mais, entre outras 

                                                           
 

327
 NATAL. Prefeitura Municipal do Natal. Carta de aforamento n.12, de 30 de janeiro de 1904. Natal: s.d. 

328
 Idem. 

329
 A redação original do Código de 1916 estipula o prazo de 30 anos para a execução do direto de resgate. 

Contudo, a redação do Código dada pela Lei n.2.437, promulgada em 1955, reduz esse prazo para vinte anos. 
Finalmente, a redação dada pela Lei n.5.872, de 1972, reduz ainda mais o prazo, que passa a ser de 10 anos. 
Ver: BRASIL, Código Civil de 1916. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>. 
Acesso em: 28 de abr. 2013; BRASIL. Lei n. 2.437, de 07 de março de 1955. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L2437.htm#art1>. Acesso em: 28 nov. 2013; BRASIL. Lei 
n. 5.827, de 23 de novembro de 1972. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-
1979/L5827.htm#art1>. Acesso em: 28 nov. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L2437.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L5827.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L5827.htm#art1


 

 | O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO E USO DO SOLO URBANO NO TERCEIRO BAIRRO DE 
NATAL (1901-1929) 

321 

 

obrigações, que pagar o foro ao senhorio, que deixaria de existir. Para ter direito ao 

resgate, o foreiro deveria pagar ao senhorio o laudêmio sobre o valor atual da 

propriedade e o valor correspondente a dez pensões anuais. É interessante 

perceber como esse artigo modificava consideravelmente o instituto da enfiteuse, 

que era baseado na divisão dos domínios. A possibilidade de o foreiro adquirir 

plenamente a propriedade pode ser considerada como mais um prenúncio de 

mudança nessa mentalidade proprietária. Com esse artigo do Código, o aforamento, 

herança da mentalidade proprietária do medievo, poderia ser transformado em 

propriedade plena, individual e abstrata.  

Em relação ao instituto do aforamento aplicado em Natal, ao longo da 

pesquisa não foi encontrada nenhuma legislação local ou outro tipo de fonte que 

indicasse a incorporação das normas estabelecidas pelo artigo 693º do Código Civil 

de 1916. Provavelmente, essa ausência de fontes pode indicar que essa cláusula 

presente na legislação federal não foi incorporada pela Intendência de Natal. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao longo do artigo, com base na análise das resoluções locais que 

regulamentaram o instituto da enfiteuse, foi possível constatar como essa política de 

apropriação do solo urbano fazia parte da mentalidade proprietária da capital norte-

rio-grandense e foi utilizada para ocupar o terceiro bairro da cidade. Essa análise 

também permitiu observar determinadas mudanças ocasionadas com a construção 

do governo republicano e várias permanências.  

 Com a construção do regime republicano, ideias igualdade, cidadania, 

separação entre patrimônio público e privado, deveriam perpassar a administração 

local, e, em Natal, esses ideais estiveram presentes em algumas resoluções 

municipais, definindo, até mesmo, áreas em que os aforamentos seriam 

gratuitamente concedidos aos menos abastados, mesmo que essas ideias muitas 

vezes tenham ficado restritas apenas aos textos das leis. 

Outra mudança que o governo republicano imprimiu nessa forma de 

apropriação de terras estudada foi a possibilidade instituída pelo Código de 1916 do 
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foreiro tornar-se, por meio do direito do resgate, proprietário pleno, no sentido 

moderno, da terra aforada, demonstrando como a mentalidade proprietária moderna 

tentava impor-se com mais vigor e eliminar resquícios da mentalidade dos domínios 

divididos. 

Apesar dessas modificações citadas ao longo do texto, várias continuidades 

também foram constatadas pelo estudo dessas leis referentes ao aforamento 

urbano. A primeira permanência foi o fato do próprio instituto ter vigorado em pleno 

século XX, em uma cidade que passava por remodelações urbanas, sociais, que se 

pretendia modernizada. Apesar das especificidades das diversas resoluções 

promulgadas durante o recorte estudado, observou-se que o cerne dessa política de 

distribuição do solo urbano permaneceu. Regras estabelecidas pelas Ordenações 

Filipinas, como necessidade de divulgação em editais, regras para transferência de 

terras aforadas, cálculo para cobrança de laudêmio, entre várias outras, 

permaneceram de forma quase idêntica nas resoluções publicadas no período 

republicano pela Intendência de Natal. 

Assim, este artigo demonstrou como o governo republicano instalado no Rio 

Grande do Norte e, especificamente em sua capital, foi envolto por continuidades 

não apenas nas práticas de políticos, nas formas de relacionar o público e o privado, 

nos termos das resoluções, entre outras práticas, mas também esteve presente na 

mentalidade proprietária.  
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Resumo: A comunicação propõe uma reflexão acerca da evasão de alunos nas 
aulas de história. Percebemos, a partir de uma experiência em sala de aula, 
desenvolvendo atividades do PIBID de História-CERES-UFRN, como a ausência de 
alunos nas aulas de história se torna mais frequente. Tendo como referencial Durval 
Muniz de Albuquerque Júnior – Por um ensino que deforme: o docente na pós-
modernidade (2012); Marcos Silva – História: Que ensino é esse? (2013); Sandra 
Azzi – Trabalho docente: autonomia didática e construção do saber pedagógico 
(2002) e Maria Auxiliadora Schmidt – A formação do professor de história e o 
cotidiano na sala de aula (2002). A presente pesquisa tem como metodologia a 
perspectiva da história qualitativa, realizando questionários com os alunos do 6º ao 
9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel. 
Para a pesquisa foram selecionados 40 alunos, na qual, os mesmos, responderam 
perguntas em relação à disciplina de História e ao docente da mesma, para 
fazermos uma análise acerca desta evasão. E, consequentemente uma breve 
discussão em relação à profissão de professor.  
  
Palavras-chave: Evasão. Alunos. Aulas. História. Escola.  

 

Introdução 

 

Este artigo pretende fazer uma análise a cerca da evasão de alunos nas aulas 

de história. Questão esta percebida durante as atividades do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de História – CERES – UFRN. Para esta 

análise foi realizado um questionário com quarenta alunos do 6º ao 9º do turno 

vespertino do Ensino Fundamental da Escola Estadual Monsenhor Walfredo, os 

mesmos responderam perguntas em relação à disciplina de História, ao professor e 

a escola, para que pudéssemos fazer uma análise acerca desta evasão. E, 

consequentemente uma breve discussão em relação à profissionalização do 

professor. 

Com os dados adquiridos pelo questionário respondido pelos alunos podemos 

refletir se a escola estar sendo a única responsável pela educação dos nossos 

                                                           
 

330
 Bolsista do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) de História do Centro de Ensino Superior do Seridó 

(CERES) e Licenciando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientado por Antônio 
Manoel Elíbio Júnior Pós-doutor em Ciências Política pela Universidade Federal de Pernambuco, Coordenador 
de área do PIBID de História e professor do Departamento de História do CERES/UFRN.  



 

 | A EVASÃO DE ALUNOS NAS AULAS DE HISTÓRIA NA ATUALIDADE 326 

 

filhos. Para Durval Muniz de Albuquerque Júnior331 (2012, p. 01), entre todas as 

instituições que a modernidade fez emergir, a escola é uma das mais exemplares, 

entre outros motivos por ser destinada à produção de subjetividades, à produção de 

sujeitos, à construção e veiculação de identidades, à definição de lugares de sujeito. 

O professor de História tem que estar atualizado não só a cerca das novas 

tecnologias como também das novas metodologias. Pois, atualmente o professor 

não é mais papel central do processo de ensino-aprendizagem, agora ele é apenas 

um coadjuvante. Para, Durval Muniz de Albuquerque Júnior um ensino que deforme 

(2012, p. 10-11), é aquele que investe na desmontagem dos sujeitos, dos modelos 

de subjetividades, das identidades dos que chegam à escola, tanto de professores, 

como de alunos. É aquele que questiona, descontinua os valores que formam a 

sociedade circundante. Um ensino que problematiza as verdades que constituem 

nossa realidade, que põe em questão as verdades que articulam as imagens de 

sujeito que cada um tem de si mesmo. É um ensino que desorienta, que desmonta, 

que torna problemática a relação de si para consigo mesmo e para os outros, com a 

sociedade de que participam seus agentes. 

Segundo Marcos Silva332 (2013, p. 28), a crescente presença editorial da 

história pública no panorama cultural brasileiro convida o profissional de história a se 

indagar sobre qual história ensinar e a quais demandas por conhecimento histórico 

atender. Pois, para ele as demandas mais imediatamente correspondidas, até hoje, 

dizem respeito a cobranças de estado e empresas (guias curriculares, programas, 

apostilas, livros didáticos, aprovação em vestibulares). 

  

O problema da evasão de alunos nas aulas de história e a profissão de 

professor 

 

O problema da evasão escolar não é um déficit na atual educação brasileira. 

É um problema muito antigo, que é associada à política imposta pelas elites. A 
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evasão escolar no Brasil é uma realidade desde o momento em que a educação 

passa a ser gratuita e pública, em 1824, porém o ensino público praticamente deixou 

de existir na maior parte das províncias, pois, durante todo o período colonial, essa 

instrução era predominante familiar (apud XAVIER; RIBEIRO; NORONHA, 1994, 

p.74).  

Conforme Manuel Regis da Silva333 (apud Arroyo, 1997, p.23), na maioria das 

causas da evasão escolar, a escola tem a responsabilidade de apontar a 

desestruturação familiar, e o professor e o aluno não têm responsabilidade para 

aprender, tornando-se um jogo de empurra. Sabe-se que a escola atual é preciso 

estar preparada para receber e formar estes jovens e adultos que são frutos dessa 

sociedade injusta e, para isso é preciso professores dinâmicos, responsáveis, 

criativos, que sejam capazes de inovar e transformar sua sala de aula em um lugar 

atrativo e estimulador. 

O problema da evasão de alunos nas aulas de história foi percebido, quando 

os alunos do 6º ao 9º do turno vespertino do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel ficaram sem professores em outras 

disciplinas. Por causa deste motivo, os bolsistas do PIBID de História – CERES – 

UFRN, ficaram responsáveis por essas aulas, com o intuito de que esses alunos não 

ficassem com um déficit na aprendizagem durante o período em que os mesmos 

estariam sem estas aulas. O suporte dado pelos bolsistas não tinha o caráter de 

substituir esses professores e os seus conteúdos, mas o de reforçar os conteúdos 

dados pelo professor da disciplina de História. 

Para buscarmos respostas para esta evasão nas aulas de história, decidimos 

analisar os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da respectiva escola 

citada anteriormente através de um questionário. Esta se localiza na Rua Manoel 

Vicente, s/n, Bairro: Paraíba, Caicó-RN / CEP: 59.300.000 / Fone: (84) 3421-6069. A 

mesma tem uma boa estrutura com 10 salas de aula, 01 sala de professores, 01 

sala de direção, 01 sala de apoio pedagógico, 01 sala de secretária, 01 telesala, 01 
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sala para informática, 01 biblioteca, 01 salinha para material esportivo, 01 cozinha 

com despensa, 01 área coberta servindo de refeitório, 01 banheiro para a parte 

administrativa, 03 banheiros para funcionários, 04 banheiros para discente (2 

masculinos e 2 femininos), 01 quadra de esporte sem cobertura, 01 rampa de 

acesso ao 2º piso, 01 guarita e 02 dutos para depósitos. No quadro 1 (anexo 1), a 

partir das respostas dadas ao questionário podemos analisar quais as questões que 

influencia esses alunos a se evadirem das aulas de história e construir o perfil 

desses alunos. O grupo que responderam ao questionário é composto por quarenta 

alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, sendo vinte e quatro mulheres e 

dezesseis homens, com idades entre 11 a 16 anos.  

Dos alunos questionados: 55% moram próximos à escola; 98% tem acesso à 

internet – em casa ou na de parentes ou na de amigos, na Lan house, no celular, no 

sítio e até mesmo no trabalho dos pais; 99,05% possuem aparelho celular; desses 

alunos 25% gosta de praticar esportes – como vôlei, futebol e capoeira – 18% gosta 

de acessar a internet, 18% gosta de comer e dormir, 12% gosta de ler, 5% gosta de 

brincar, 5% gosta de assistir, 3% gosta de estudar, 3,5% gosta de conversar, 

namorar, jogar vídeo game, sair com os amigos, viajar, dançar e escutar música; 

98% dos alunos gosta de ir à escola, pelo fato da aprendizagem ser importante para 

o futuro, de rever os amigos e tem aulas de disciplinas que eles gostam, como 

matemática e português, 2% não gosta de ir à escola por quer ficar dormindo, tem 

preguiça ou não quer estudar; 90% dos questionados gosta da sua turma por terem 

muitos amigos, por eles serem legais, animados e divertidos, 10% deles não gosta 

da sua turma por existir bagunça, por ter alunos chatos ou briguentos; 30% gosta de 

todos os professores, 60% gosta só de alguns pelo fato deles serem divertidos, 

legais e ótimos profissionais, e 10% não gostam de seus professores por ensinarem 

mal, por serem chatos ou ignorantes; 40% dos alunos gosta de Português, 40% de 

Matemática e 20% gosta de outras disciplinas, como História, Ciências, Inglês e 

Educação Física; 94% dos questionados fazem as atividades de casa; 84% gosta de 

escrever; 86% gosta de ler; 90% dos alunos nunca se evadiram da aula de História, 

mas 16,07% dos questionados já se evadiram da aula de História; 40% acha o 

professor de História legal, 32% bom, 10% acha engraçado, 8% chato, e 10% acha 

brincalhão, ótimo, divertido, razoável e impaciente; 40% dos alunos não gosta de 

nada na aula de História, 29% gosta de fazer o dever, 15% gosta das explicações, 
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15% do professor e 1% gosta de tudo, de escrever, de estudar, de histórias antigas; 

30% dos questionados não gosta das provas nas aulas de história, 20% não gosta 

de nada nas aulas de História, 15% não gosta do professor, 10% não gosta dos 

conteúdos de História, 10% não gosta de fazer as atividades, 10% não gosta de 

escrever muito, 5% não gosta de estudar pelo livro didático, de ler e das conversas 

dos alunos nas aulas de História.334 

Apesar de ser um grupo bem diversificado no seu modo de pensar e agir, eles 

tem pontos muitos comuns, pois todos os alunos são alfabetizados, uma grande 

parte deles tem acesso à internet e possui aparelho celular, fator que contribui para 

que esses sujeitos fiquem bem antenados em relação às novas tecnologias, e são 

adolescentes, que mesmo tendo acesso à escola, 16,07% deles já se evadiram das 

aulas de História. Para evidenciar estes dados, procuramos a equipe pedagógica da 

respectiva escola para consultamos o Programa Político Pedagógico (PPP) que foi 

atualizado em 2013, nele está exposto o resultado acadêmico do desempenho dos 

alunos no ano de 2011, no quadro em relação ao Ensino Fundamental Regular 344 

alunos foram matriculados, 196 foram aprovados, 63 reprovados, 68 transferidos e 

17 alunos se evadiram da escola. Com essas informações a análise em relação a 

evasão de alunos nas aulas de histórias nos dar as condições avaliar quais são as 

questões que fazem estes alunos se evadirem das aulas da referida disciplina. 

Mas, devemos levar em consideração que esses sujeitos tenham histórias de 

fracasso escolar, que passa pela repetência e principalmente pela evasão das aulas 

e da escola, tenham também problemas familiares, como a separação dos pais, 

brigas e até maus-tratos, por causa do trabalho, que cada vez mais sedo os jovens 

abandonam a escola para entrar no mercado de trabalho e ajudar na renda familiar, 

por causa dos relacionamentos amorosos, principalmente sexuais, levando até a 

gravidez, e por causa do tráfico de drogas, que absorve cada vez mais rápido a 

nossa juventude. 

À medida que o Estado vai assumindo a tarefa de educar as crianças e os 

jovens, os pais vão se afastando cada vez mais da escola, e também da 

responsabilidade de educar os seus filhos. Portanto, é a escola que estar sendo a 

grande responsável por esta educação. 
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De acordo com Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2012, p. 04-05), a 

escola, é uma instituição voltada a reproduzir e ensinar a ordem, se vê tomada pela 

desordem. E no meio destas mutações, atônito, o agente principal de toda esta 

maquinaria, o responsável pela aplicação, quase sempre irrefletida e mecânica 

destes códigos, o professor, que vê sua centralidade no processo ensino-

aprendizagem questionada. 

Quando Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2012) ressalta que precisamos 

de um professor que deforme e não que forme, um professor que ponha em 

questão, primeiro em sua própria vida, em suas práticas e discursos os códigos 

sociais em que foi formado. Portanto, ele propõe um novo ensino.   

É um ensino que aposta em formas novas, maneiras novas 
de praticar as relações de aprendizagem. Ensino em que 
não teria lugar a rotina, a mesmice, a homogeneidade dos 
saberes e procedimentos, em que a disciplina ou as 
disciplinas não seriam o fundamental, mas a criatividade, a 
capacidade de pensar coisas novas, de formular novos 
conceitos, de praticar atividades desrotinizadas, lúdicas, 
atividades capazes de estimular a sensibilidade, práticas e 
formas de pensamento capazes de oferecer às crianças 
matérias e formas de expressão para elaborarem 
subjetividades, subjetivarem distintas formas de se dizer Eu 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012, p. 10). 

   

É nesse sentido, que o aluno passa a ser o ponto central do processo de 

ensino-aprendizagem, substituindo o professor, que agora tem uma função de 

coadjuvante. Não dependendo tanto do professor para a sua aprendizagem e nem 

da escola para se socializar. 

Nas intervenções em que o nosso grupo (Identidades, Povos e Culturas – 

PIBID de História – CERES – UFRN) ficou responsável, foi utilizadas várias 

metodologias, como o uso da arte, da fotografia, do teatro, da música, 

especialmente o uso do cinema. Optemos em determinadas intervenções pelo o 

cinema, devido os alunos nos relatar que o professor de História deles dificilmente 

exibia em suas aulas filmes referentes aos conteúdos abordados por ele. Entre os 

filmes trabalhados estão: O Gladiador335, A Múmia336 e Percy Jackson e o ladrão de 
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raios337, durante a exibição de cada filme era distribuído um questionário em relação 

ao filme e ao conteúdo para que no fim da aula os alunos pudessem expor a sua 

opinião crítica sobre o assunto trabalhado. 

Em uma reunião com os alunos demos a ideia de produzirmos uma peça 

teatral com os próprios, numa tentativa de sairmos em busca de uma metodologia 

ainda não trabalhada com estes alunos do 6º ano “D” do turno vespertino. Na 

reunião eles concordaram de participar, só que no início todos os alunos envolvidos 

na peça que tinha como tema a Grécia Antiga, especificamente os deuses do olimpo 

participaram dos ensaios, mas logo depois a ausência de vários alunos foi sentida e 

a peça acabou não sendo realizada. Isso pode ter uma explicação, como nós 

bolsistas do PIBID de História – CERES – UFRN estávamos substituindo a ausência 

de alguns professores em suas respectivas disciplinas, utilizemos as aulas da sexta-

feira para ensaiamos com os alunos a peça teatral, pois os mesmos tinham quatro 

aulas desocupadas, e isto pode ter sido o fator deles ter começado a desistir dos 

ensaios. 

Mesmo a metodologia não dando certo, tentamos fazer o que pensa Marcos 

Silva (2013, p. 15), pois ele defende um ensino de história comprometido com 

conteúdos: não ensinamos “qualquer coisa”, ensinamos história; trabalhamos com 

conhecimento histórico, campo de saber dotado de métodos, com tradições 

acumuladas e criticáveis, aberto à produção de novas interpretações; nossa 

presença no ensino fundamental e no ensino médio diz respeito exatamente à 

garantia de que esse conhecimento alcance crianças, jovens e adultos em geral.  

Contudo a prática docente vem se modificando e se atualizando, tanto através 

das novas metodologias como também pelo seu caráter dinâmico.  

A profissão de professor, como as demais, emerge em dado 
contexto e momentos históricos, como resposta a 
necessidades que estão postas pelas sociedades, 
adquirindo estatuto de legalidade. Assim, algumas 
profissões deixaram de existir e outras surgiram nos tempos 
atuais. Outras adquirem tal poder legal que se cristalizam a 
ponto de permanecerem com práticas altamente 
formalizadas e significado burocrático. Outras não chegam a 
desaparecer, mas se transformam adquirindo novas 
características para responderem a novas demandas da 
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sociedade. Este é o caso da profissão de professor. 
(PIMENTA338, 2002, p. 18). 

 

De acordo com as novas demandas da sociedade, a formação do professor 

de História não está apenas restringida ao curso de História, segundo Maria 

Auxiliadora Schmidt339 (2002, p. 55) “engloba ainda áreas das Ciências Humanas, 

como Filosofia, Ciências Sociais etc.”. Quando o professor de História junta seus 

conhecimentos históricos com os das outras áreas das Ciências Humanas, seu 

leque de conhecimento se torna amplo fazendo com que o mesmo esteja preparado 

para as diversas discussões e opiniões. 

É com os limites da autonomia e controle em seu processo de trabalho, que o 

professor, organiza e direciona, juntamente com os alunos, a dinâmica da sala de 

aula. Para Sandra Azzi340 (2002, p. 38), professor por não ter o seu trabalho docente 

compreendido, utiliza o conceito de trabalho docente partindo de alguns 

pressupostos: o trabalho docente é uma práxis em que a unidade teoria e prática se 

caracteriza pela ação-reflexão-ação; o trabalho docente só pode ser compreendido 

se considerado no contexto da organização escolar e da organização do trabalho no 

modo de produção, no caso, o capitalista; a compreensão do trabalho docente só 

pode ocorrer no processo de elaboração de seu conceito, que emerge após o estudo 

de sua gênese, de suas condições históricas gerais (o trabalho como forma 

histórica) e particulares (o cotidiano da ação docente). Para ela o trabalho foi 

construído no bojo da sociedade capitalista. Expressando, distintos momentos 

históricos, diferentes imagens e situações de sua profissionalização. 

É com a profissionalização da docência que ela passa a ser vista como 

trabalho, mesmo apresentando limitações sociais, econômicas, políticas e culturais. 

Segundo Sandra Azzi (2002, p. 38), a dinâmica que se estabelece entre os 

elementos do trabalho docente evidencia não só a sua especificidade, a sua riqueza 

e a sua complexidade. Evidencia, também, a importância e a necessidade de um 
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profissional qualificado para o exercício da função. Esta necessidade nos remete a 

desqualificação docente. Fazendo obscurecer a realidade do trabalho docente, 

permitindo explicar a contradição entre a prática pedagógica do professor da escola 

pública e o discurso sobre esta prática. 

É com o trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula, que o mesmo 

expressa uma síntese do saber pedagógico. Que é construído no cotidiano de seu 

trabalho e que se fundamenta sua ação docente, possibilitando que o professor 

interaja com seus alunos em sala de aula. 

Ao usar a expressão “saber pedagógico” para designar o 
saber, construído pelo professor no cotidiano de seu 
trabalho, estamos diferenciando-o do conhecimento 
pedagógico, elaborado por pesquisadores e teóricos da 
educação. Não estamos, no entanto, reforçando ou mesmo 
estabelecendo a separação entre os que pensam e os que 
pretendemos é justamente mostrar que o professor, muitas 
vezes considerado um simples executor de tarefas, é algum 
que também pensa o processo de ensino. Este pensar 
reflete o professor enquanto ser histórico, ou seja, o pensar 
do professor é condicionado pelas possibilidades e 
limitações pessoais, profissionais e do contexto em que atua 
(AZZI, 2002, p. 44). 

O professor de história ao defrontar com os problemas da sala de aula, que 

pode ser complexos, lança mão do conhecimento que possui, para elaborar sua 

própria forma de intervenção em sala de aula. Sendo que esse processo de 

elaboração do professor é ainda empírico, faltando a ele uma organização 

intencional do saber que constrói. 

Quando consideramos a atividade docente como expressão do saber 

histórico, estamos dizendo que o trabalho docente é uma prática social. Por isso, 

que a ação que é desenvolvida pelos autores envolvidos no processo de ensino, que 

ocorre em sala de aula, nos mostra uma prática social rica de possibilidade e que ao 

mesmo tempo é limitada. Portanto, o saber histórico identifica a relação teoria-

prática da ação docente, identificando também a sua práxis. Todas as necessidades 

práticas que emergem do cotidiano da sala de aula demandam uma teoria. Nesse 

sentido: 

O processo de ensino, em sua estrutura e funcionamento, 
caracteriza-se como práxis, na qual teoria e prática se 
determinam, gerando juntamente com o objeto-sujeito desse 
processo – o aluno – um saber próprio da atividade docente 
que, ao incorporar-se aquele que exerce sua ação sobre um 
determinado objeto visando à sua transformação, transforma 
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também esse sujeito – no caso, o professor, que se 
enriquece durante o processo (AZZI, 2002, p. 47). 

 

A percepção que o professor tem de seu trabalho é afetada pelo 

conhecimento que apresenta sobre este, pela capacidade de usar esse 

conhecimento e pela participação, consciente ou não, no processo de produção 

coletivo do saber pedagógico. Portanto, a compreensão do seu próprio trabalho 

demanda do professor um conhecimento que possibilita a leitura da realidade, e 

também, uma coletivização de sua prática.  

É no cotidiano da ação docente, que podemos encontrar evidências do saber 

e do fazer pedagógico do professor que pode manifestar como uma práxis em seus 

diversos níveis. Mas, o cotidiano, ao mesmo tempo em que revela, é também capaz 

de encobrir a realidade. Para Sandra Azzi (2002, p. 51) “A ação docente expressa à 

relação do professor em face do mundo e da sociedade, conforme ele se aproxime 

mais da particularidade ou da individualidade”. Portanto, a ação docente é um ato de 

objetivação do sujeito, que pode acontecer em nível de particularidade: objetivação 

em si, que é quando representa apenas adaptações ou interiorizações do mundo, e 

objetivação para si, que é quando contém algo de novo, quando é sintetizadora.  

Então, para ela vida cotidiana é o âmbito de aprovação das objetivações 

genéricas em si e o fundamento das objetivações genéricas para si. Essas 

categorias, na análise do cotidiano e do não-cotidiano, são categorias tendenciais, 

por apresentar suas formas puras em casos extremos. Essas objetivações genéricas 

possuem um caráter de universalidade, constituindo o ponto de partida da vida 

cotidiana e influenciam sua estrutura. 

A imagem do professor de História está na sua identidade, e ela oscila entre a 

do professor difusor e transmissor de conhecimentos e a do produtor de saberes e 

fazeres sabedor de que “ensinar é, antes de qualquer coisa, fabricar artesanalmente 

os saberes”. Portanto, Maria Auxiliadora Schmidt (2002) espera que ele seja o 

promotor da união entre a competência acadêmica e a competência pedagógica. E a 

sua autoridade reside também na capacidade de estabelecer uma espécie de 

comunicação individual com o seu aluno, levando-o a ter intimidade com certo 

passado ou um determinado presente. 
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Os dilaceramentos atingem também os alunos em sua condição de 

receptáculos de informações, conteúdos, currículos, livros e materiais didáticos, na 

maioria das vezes desinteressantes. Agente de recusa e de contestação, os alunos 

também manifestam insegurança e temor antes os instrumentos de poder aos quais 

são submetidos, como exames, julgamento dos colegas e professores. 

O professor de História, por sua vez, preocupa-se em 
exteriorizar o que sabe toar explicito o seu pensamento e a 
sua emoção. Ao mesmo tempo, ele vive a insegurança em 
relação à juventude dos seus próprios alunos e à defasagem 
entre sua própria formação e o aceleramento contínuo dos 
novos estudos e pesquisas do conhecimento histórico 
(SCHMIDT, 2002, p. 56). 

 

Então para ela o professor de História pode ensinar o aluno a adquirir as 

ferramentas de trabalho necessárias; o saber-fazer, o saber-fazer-bem, lançar os 

germes históricos. Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar problemas e a 

reintegrá-los num conjunto mais vasto de outros problemas, procurando transformar, 

em cada aula de História, temas em problemáticas. E, que por isso, ensinar História 

passa a ser condições dadas para que os alunos possam participar do processo do 

fazer, do construir a História. 

Conforme Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli341 (2004), a aula de 

História é o momento em que, ciente do conhecimento que possui, o professor pode 

oferecer a seu aluno a apropriação do conhecimento histórico existente, através de 

um esforço e de uma atividade com a qual ele retome a atividade que modificou 

esse conhecimento. A sala de aula não é apenas um espaço onde se transmite 

informações, mas onde uma relação de interlocutores constroem sentidos. E na sala 

de aula se evidencia, de forma mais explícita, os dilaceramentos da profissão de 

professor e os embates da relação pedagógica. 

De acordo com Maria Auxiliadora Schmidt (2002, p.63), a transposição 

didática das inovações tecnológicas é, atualmente, outra questão fundamental e 

imprescindível no ensino de História, trazendo consequências imediatas e 

complexas tanto para a formação dos professores como para a prática de sala de 

aula. Mas, temos que levar em consideração que não basta apenas se ater com as 

                                                           
 

341
 SCHMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. A construção do fato histórico e o ensino de História. In: 

______. Ensinar História. São Paulo: Scipione, 2004, p. 49-55. 
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características e as potencialidades das novas tecnologias, e sim refletir e retomar a 

sua interação com os currículos e com as práticas pedagógicas em sua totalidade. 

A organização dos conteúdos e sua seleção com base em uma concepção 

ampliada de currículo escolar foram assumidas de forma mais sistematizada e 

aprofundada nas propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais342 (PCNs). Em 

que os conteúdos são organizados tendo como referências temas selecionados ou 

eixos temáticos, esperando-lhe maior liberdade e criatividade dos professores.  

Nesse sentido, as novas metodologias surgem com intuito de dar ao professor 

outras maneiras de se trabalhar os conteúdos em sala de aula. A história como 

disciplina se utilizou dessas novas metodologias, não abandonando o livro didático, 

mas como uma forma de ampliar mais ainda o leque de métodos, conhecimentos e 

aprendizagem do professor. Entre essas metodologias estão o uso de documentos 

escritos, o uso de jornais, da literatura, da música, o estudo de mapas, da fotografia 

e do cinema. Portanto, a disciplina de história vem ocupando espaços e promovendo 

avanços, tanto no campo do conhecimento como motivadora do desenvolvimento de 

atividades docentes. 

 

Conclusão 

 

Na atualidade, a escola estar correndo o risco de desaparecer. Ela é a única 

instituição da modernidade que ainda está em uso, e passa por problemas, como 

professores desmotivados por causa da carga horária que eles têm que cumprir, 

maus remunerados, desvalorização da profissão, por causa de professores e alunos 

ruins, péssimas estruturas físicas, pais que não se importa com seus filhos, 

deixando toda educação nas mãos da escola.  

E, por fim, graves problemas que faz os alunos a se evadir da escola e das 

aulas da disciplina de história, como o tráfico de drogas, a prostituição, maus-tratos 

familiares, trabalho infantil para ajudar na renda familiar, namoros dentro e fora da 

instituição escolar, o não acompanhamento dos pais em relação aos filhos na 

escola, como por exemplo, em reuniões escolar, entrega de boletins e em atividades 

festivas da escola, e até a própria falta de desinteresse que pode ocorrer tanto por 
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parte do aluno e como por parte de docente. E, principalmente por causa de 

respectivos problemas que afeta não só a escola, mas a sociedade brasileira em 

geral, que as nossas crianças e nossos jovens estão cada vez mais sendo 

absorvidos por esses fatores que se infiltra dentro das nossas famílias. 

Mesmo professores e escolas não sendo valorizados pelo Estado, não 

podemos perder esta guerra, temos que em cada batalha vencendo os obstáculos, 

ganhando ou não, devemos a cada dia buscar melhorar nossos conhecimentos, 

nossas metodologias, ou até trocá-las se for necessário e nos se atualizar cada vez 

mais perante este mundo globalizado, que impõe ao profissional da educação novas 

barreiras e que deve ser enfrentadas e vencidas por todos nós professores. Esta 

reflexão e análise são importantes para entendemos que uma metodologia bem 

elaborada não é sinônimo de uma aula bem sucedida.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

Escola   

Idade:  Sexo: 

Série: Mora próximo à escola? Qual o bairro? 

Tem acesso à internet? Aonde?  

Você possui telefone 

celular? 

 

O que você mais gosta de fazer? 

Gosta de ir à escola e assistir aula? Por quê? 
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Gosta da sua turma? Por quê? 

 

Gosta de seus professores ou só alguns? Por quê? 

 

Qual a disciplina que você mais gosta? Por quê? 

 

Você faz as atividades de casa? 

Você gosta de escrever? 

Você gosta de ler? 

Você já se evadiu da aula de história? Por quê? 

 

 

O que acha do seu professor de história? 

 

 

O que você mais gosta nas aulas história? 

 

O que você menos gosta nas aulas história? 
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O NOVO SANTUÁRIO DO LIMA (PATU/RN) SEGUNDO SILVANO 

SCHOENBERGER: AMPLIAÇÃO DA DEVOÇÃO E IDENTIDADE 

MUNICIPAL (1948 – 1977) 
 

Hyago Saraiva Domingos* 

 

RESUMO: 

Este trabalho tem como proposta analisar como o santuário do Lima, localizado na 
cidade de Patu/RN, após uma grande reestruturação em suas edificações, pode ser 
entendido como um espaço de ampliação de práticas, costumes e rituais do 
catolicismo neste município; ao mesmo tempo em que também é utilizado como um 
elemento de construção/reafirmação da identidade local a partir dos interesses 
políticos, econômicos e memorialísticos do município. Deste modo, para pensar 
cidade a partir desta construção, a principal análise será através da produção 
memorialística que o Prof. Silvano Schoenberger realizou na obra “90 anos dos 
missionários da sagrada família em Patu/RN”, aqui ele é entendido como intelectual 
eclesiástico, no qual fez uma topografia delineada dentro de seus interesses e 
privilégios, em função de sua condição como ex-reitor do santuário. Tal produção 
será o fio principal que ajudará a tecer abordagens sobre a historicidade do local, 
enquanto ponto principal da discussão do “sentir a cidade”. Assim, o santuário de 
Nossa Senhora dos Impossíveis, além de templo religioso, é um local que possui 
memórias enraizadas em suas instalações. O modo como o passado é propagado 
dão caminhos diferenciados à cidade, isto é, por meio do uso dessas memórias, 
ditas como oficiais, são montadas estratégias que notabilizam o interesse de grupos 
sociais. A cidade é propagada por um lugar de memória. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Santuário do Lima-Patu/RN, Identidade local, Memória. 

 

 

Introdução 

Patu/RN343 é uma cidade da região oeste do Rio Grande do Norte, conhecida 

em diversas regiões pelo seu potencial turístico religioso. Muito disso se deve pelo 

Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, um templo religioso erguido sobre 

                                                           
 

*Graduando no curso de História na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ingressou em 2012.1; 
bolsista no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 
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 População estimada em 2013: 12.561 habitantes. Tem como área da unidade territorial: 19,129 km² e a 
densidade demográfica: 37,49 hab/km². Código do Município: 2409308. Disponível em: 
<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=240930>. Acesso em: 9 de Julho de 2014. 
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uma serra, localizado na região norte da cidade, onde recebe milhares de pessoas 

por anos, entre romeiros e turistas. 

O Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis foi construído em meados do 

século XVIII pelo Coronel Antônio de Lima Abreu Pereira, então dono, na época, das 

terras onde hoje é localizado. Não existe muitos escritos que levam a formular 

reflexões mais detalhadas sobre o contexto desta construção, embora há narrativas 

em torno deste acontecimento que ajudam a nortear caminhos para elaboração de 

análises contundentes. Desta forma, observemos o que Petronilo Hemetério 

destacou em sua obra História do Município de Patu (2005, p. 231): 

Em 29 de Janeiro de 1758, o Coronel Antônio de Lima 
Abreu Pereira e sua esposa Paula Moreira Braga Pessoa, 
moradores de Apodi e proprietário da serra, construíram 
uma capela e trouxeram a estátua de Nossa Senhora dos 
Impossíveis, de Portugal. Cerca de 30 anos depois o mesmo 
coronel doou a capela ao Bispado, passando-se a 
desenvolver romarias celebrando-se a festa do dia 21 de 
novembro e 1º de janeiro. 

Podemos verificar que Capela de Nossa Senhora dos Impossíveis foi uma 

obra erguida sobre influências dos interesses privados e que havia ligações diretas 

entre a Corte Portuguesa e um grupo social hegemônico, no qual residiam na Vila 

Apodi da Comarca de Açu e que tinham terras na freguesia de Patu344. O Coronel 

Antônio de Lima representa uma elite que acompanhou lado a lado das Missões 

religiosas que existiram naquele momento. A doação da capela ao Bispado é 

entendida como um pedido ao Padroado Régio para iniciação dos ritos catolicistas 

naquele lugar, ainda que narrada como algo harmonioso e sem conflitos, demonstra 

o surgimento das primeiras celebrações realizadas pelos sacerdotes, caracterizando 

e configurando um marco positivo aos anseios da Igreja Católica, naquele momento. 

No século XIX, em relação à capela, escrituras apontam que sucessivas 

posses transpassadas pela família Lima Abreu Pereira, ainda com o apoio do clero, 

marcaram este período. Esses documentos mostram que exigências para a 

manutenção da terra eram anexadas para cada geração que ficava encarregada de 
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 Para entender as relações e os modelos dos padrões das primeiras formações de freguesias e vilas do Rio 

Grande do Norte no século XVIII ler: LOPES, Fátima Martins. Ordem e disciplina do espaço urbano das Vilas de 
Índios do Rio Grande do Norte (século XVIII). In: BUENO, Almir de Carvalho (org.). – Natal, RN: EDUFRN – 
Editora da UFRN, 2009. 
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cuidar da Serra do Lima. Dentre elas, os cuidados na manutenção das casas de 

vivendas, aviamentos e a produção de farinha eram destacados; transpassavam e 

doavam todo senhoril e domínio real e útil júris; além da ajuda para administração da 

capela (FILHO, 2005: 232 - 233). 

Já no século XX, a chegada da congregação dos Missionários da Sagrada 

Família (MSF) em 1920345, marca definidamente o perfil devocional da cidade, onde 

contribuições de modo efetivo, desenvolveram um acontecimento que revolucionou 

até mesmo o caráter identificativo da cidade: a reconstrução de um novo templo 

religioso, dentro das antigas instalações da capela de Nossa Senhora dos 

Impossíveis, iniciado no ano de 1948, finalizado em 1977.   

Este é justamente o evento no qual que este trabalho procurará estabelecer 

um diálogo analítico, buscando solucionar as questões que serve como ponto de 

partida desta discussão: quais contribuições o novo santuário construído pelos MSF 

deram para o perfil religioso da cidade de Patu? Como é possível identificar que o 

novo templo estabeleceu um novo sentido identificativo à cidade? 

O principal fio que eu irei utilizar para tecer uma representação de tal evento 

advém das considerações feitas por Silvano Schoenberger346, contidas em “90 anos 

dos missionários da sagrada família em Patu/RN” (em fase de elaboração)347. As 

justificativas para elaboração deste trabalho são: a falta de produções 

historiográficas relevantes ao santuário e/ou a cidade, como também a erradicação 

das “memórias oficiais”.  

Na procura de solucionar estas questões, a construção do novo templo não 

será entendida somente como um avanço arquitetônico da época naquela região, 

                                                           
 

345
 Sobre este acontecimento, Silvano Schoenberger escreve: “No dia 14 de setembro de 1920, o bispo de 

Natal, D. Antônio dos Santos Cabral, fez a visita pastoral à Paróquia de Patu. Vendo o abandono espiritual do 
povo, o bispo conseguiu que o Superior Geral Pe. Henrique Paulsen requeresse do Superior Geral, na Holanda, 
a transferência de Pe. Jorge Annecken para ser Administrador do Santuário de Lima e vigário da paróquia de 
Patu. A nomeação aconteceu em Dezembro de 1920.” (2005). 
346

 Originário de família alemã nasceu no dia 7 de Setembro de 1941 em Itapiranga/SC. Em 1953 aprendeu falar 
português e ingressou no seminário Santo Ângelo/RS, em 6 de Maio de 1979 foi reitor do Santuário de Nossa 
Senhora dos Impossíveis em Patu/RN. Em 1994 se casou, deixando o ofício do sacerdócio e em 1995 ingressou 
como professor do departamento de pedagogia em Patu/RN (CAP-UERN). Id., 2005. 
347

 A convite do Prof. Aluizio Dutra de Oliveira, professor adjunto do departamento de Ciências Contábeis do 
Campus Avançado da UERN em Patu (CAP-UERN), o Prof. Silvano escreveu boa parte dos textos que compõem 
o projeto de um livro que está em planos de ser publicado, que tem como título “90 anos dos missionários da 
sagrada família em Patu/RN”. Id. 2005. 
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mas também como a configuração de um lugar que tem a função de guardar uma 

memória que, por intermédio dos sujeitos que contavam com sua liderança frente às 

reformas, acabou sendo estabelecida e sempre reafirmada. Por isso que, para 

ajudar nesta trajetória, o processo metodológico consta do pensamento do francês 

Pierre Nora, dentro das discussões propostas por ele sobre lugares de memórias; 

além de reflexões baseadas em autores que pensaram a respeito dos conceitos 

sobre identidade. 

Construção do novo templo e o novo cenário devocional 

Entre os documentos que falam sobre a construção do novo santuário, estão 

os registros do livro de tombo da Paróquia de Nossa Senhora das Dores e, 

principalmente, os textos produzidos pelo Prof. Silvano Schoenberger, ex-reitor do 

santuário. No livro de tombo, entre as considerações registradas pelos antigos 

párocos, existem escritos contundentes que mapeiam as ações administrativas dos 

religiosos que cuidam dos deveres espirituais daquela cidade há anos, os 

Missionários da Sagrada Família; há também abordagens, em alguns trechos, que 

especificavam e evidenciavam uma relação ao santuário a respeito do período de 

reformas. Já nas produções de Silvano, a intenção de memorizar os principais 

acontecimentos ocorridos no santuário do Lima após a chegada dos Missionários da 

Sagrada Família em Patu, nos proporciona detalhes que precisam ser confrontados. 

O que interessa para nós, evidentemente, é chegar a um ponto de partida, 

uma ignição para destrinchar toda a problemática. Assim, para entender um pouco 

do contexto da época, proponho ao leitor uma breve narrativa, do ano de 1944, de 

um dos dirigentes superiores dos MSF que escreve sobre uma visita anual para 

supervisionar as instalações da congregação e o comportamento dos fieis de Patu: 

Chegamos durante o novenário da padroeira nas últimas 
noites. A respeito de uma já tão longa e assídua assistência 
paroquial - pois os referidos padres da Sagrada Família aqui 
se encontram neste helo - Nota-se pouca instrução religiosa 
[grifo meu]. A respeito disso, dá bôa impressão o perfeito 
entendimento entre os atuais dirigentes da paróquia e o 
povo. 

O relato do confrade, hierarquicamente superior, nos remete a pensar sobre a 

longa assistência paroquial dos Missionários da Sagrada Família em Patu, que se 

prolongava dentro do século XX. A festa da padroeira, é entendida como um ato que 

remete à tradição, ao "todo ano tem", uma grande oportunidade de "crescimento na 
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fé" para uma comunidade, um retiro espiritual, a fuga de uma rotina. Doravante, o 

termo "tradição" posta em diálogo, consta dizer que há um elemento criado a partir 

de uma determinada época, de acordo com os interesses de determinado grupo 

social, uma construção de um tempo que também enxerga erroneamente a cultura 

como algo estável, embora esteja sujeita a pequenas transformações temporais 

(ALBUQUERQUE JR., 2007). A festa pode ser atribuída também como um pretexto 

para analisar os comportamentos de um conjunto de fieis, uma vez que foi detectado 

pouco ensinamento pedagógico à catequese da cidade, o que fica evidente a 

preocupação dos dirigentes da época. 

Anos após, como consta nos escritos eclesiásticos e nos relatos de Silvano, 

chega para administrar o santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, na serra do 

Lima, um padre alemão, no qual tinha como tarefa erigir uma nova e bem articulada 

comunidade de católicos: Padre Henrique Spitz348. No registro escrito por Pe. Luiz 

Klur, então pároco da paróquia de Patu na época, aponta: 

No dia 3 de Julho deste ano [1948] chegou a esta paróquia 
o Reverendíssimo Padre Henrique Spitz, M.S.F. afim de 
substituir o Reverendíssimo Padre Fernando Muller, M.S.F. 
como vigário superior dos Missionários da Sagrada Família 
no Lima. 

Estes tipos de registros são comuns dentro do livro de tombo, também servia 

para demarcar as mudanças de lideranças da congregação, sendo que o próprio ato 

de tombar provém do sentido de registrar, inventariar, inscrever bens nos arquivos 

do clero. Porém, como concordância e ponto de similaridade, Silvano destaca que 

este tomou posse como 6º reitor do santuário e confirma a informação do registro no 

livro de tombo da paróquia que diz que a chegada deste novo reitor teria sido para 

substituir o antigo superior Pe. Fernando Muller. Mas a chegada de Padre Henrique 

Spitz começa a ser entendida de outra forma, não como uma simples substituição de 

liderança. No mesmo ano de sua chegada, um “projeto de reformas” em torno da 

capela de Nossa Senhora dos Impossíveis começa a ser montado sob sua 

                                                           
 

348
 Segundo Silvano, Padre Henrique Spitz nasceu em Duisburg, na Alemanha, chegou ao Brasil no dia 8 de 

novembro de 1929. Estudou teologia em São Leopoldo, RS. Foi ordenado sacerdote aos 06 de dezembro de 
1932 em Santo Ângelo, onde se empenhou na construção de um seminário. Em maio de 1948 veio transferido 
para Recife. Id. 2005. 
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liderança, como hipótese, podemos pensar que esta era a estratégia para acabar 

com a "pouca instrução" católica da região. Vejamos um trecho narrado por Silvano: 

Em seguida iniciou a reforma da barragem, acrescentando-
lhe um metro e meio de parede e novos pilares. Com trilhos 
e vagonetes vindos de Lucrécia e com auxílio de juntas de 
bois e muitos homens trabalhando, conseguiu tirar a terra e 
a lama. 

A reforma da barragem, que serviria para o armazenamento de água nos 

períodos de seca, teria seu uso efetivo para os missionários, se configura como o 

primeiro ato dentro dos domínios da administração do novo reitor, o que expõe as 

dificuldades da luta contra o flagelo da região. A seca não é um acontecimento 

meramente natural, climático, geográfico na cidade, é antes, um fenômeno social, 

histórico, econômico. De tal forma que as dificuldades da época são levadas em 

conta através dos auxílios da força animal e de voluntários. A reforma destaca 

também que Silvano conta: os padres MSF tinham um perfil de "padres 

construtores", isto é, onde havia domínios da congregação, era do propósito comum 

a elaboração de projetos arquitetônicos. 

A respeito disso, nos anos seguintes, é registrado que Pe. Spitz dedicou à 

construção da praça onde planejou erigir um "novo Santuário" e uma Casa de 

Romeiros. Aos poucos as expectativas do vigário superior iam sendo expostas nos 

relatos do Prof. Silvano. Percebe-se que as expectativas do Spitz eram de atrair 

mais fieis, que para isso era necessário a organização do lugar, uma reelaboração 

do ambiente, no qual deveria ser ampliado para receber um número maior de 

seguidores da religião católica. A casa dos romeiros serviria como um lugar para 

recepcionar os católicos das demais cidades vizinhas, enquanto o "novo santuário" 

seria o grande atrativo, o novo, o triunfo de uma administração clerical. 

Para Padre Henrique, Spitz deveria ser demolida a antiga capela construída 

pela família Lima Abreu Pereira para erguer um novo templo. Para isso, situa 

Silvano, Spitz em suas viagens para a Alemanha começou a recolher dinheiro para 

concretizar seus planos em Patu, embora no livro de tombo da paróquia, a respeito 

disto, tais viagens tinham o intuito apenas de "rever a sua família". Mas a ajuda dos 

fieis, entre ofertas, doações financeiras das famílias, entre outros meios de 

arrecadar dinheiro, também estão incluídos nas narrativas. 

Consonantemente, aponta o livro de tombo da paróquia: 
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Graças a bôa vontade e aos grandes esforços do Revm. 
Padre Henrique Spitz administrador do Santário de N. 
Senhora dos Impossíveis, foram terminados pelo fim do mês 
de Maio [1951] as obras da nova estrada para o Lima, 
solene inauguração da mesma realizou-se no dia 9 de 
Junho. 

As construções iam sendo feitas simultaneamente, o cenário estava sendo 

elaborado pelos desejos do reitor, sendo que a cada término de uma parte da 

construção, celebrações solenes eram elaboradas como forma de comemorar os 

feitos do seu idealizador. Os rituais seriam interpretações da condição do fiel para 

com a sua religião naquele novo espaço, eram fundamentos porque situavam seus 

participantes num universo simbólico que configuravam a sua realidade, sobretudo, 

por causa de sua força performativa que as celebrações tinham, o que os tornavam 

essenciais para a construção das identidades dos próprios grupos (STEIL, Carlos 

Alberto, 1996: 115). 

Em 1954, o superior da congregação dos Missionários da Sagrada Família do 

nordeste, ordenou a transferência do Padre Henrique Spitz para o convento de São 

José em Recife, para que ele assumisse a posição de reitor do convento. Este fato 

acabou interrompendo os planos construtivos do Pe. Henrique, pois os reitores que 

o sucederam não continuaram seus planos "ambiciosos": 

Contrariando o plano anterior de Pe. Henrique que pensava 
em demolir o antigo Santuário, [o novo reitor, em seu lugar] 
era da opinião de que se deveria conservar as coisas 
antigas, pois se tratava de uma igreja histórica cuja 
restauração não seria difícil, pois as paredes eram 
suficientemente sólidas. Considerava uma verdadeira 
loucura construir uma igreja nova. 

Entende-se que o sucessor do Pe. Henrique discordava das opiniões sobre as 

diversas reformas no local e ao redor da capela, criticando fortemente a demolição 

do templo para a construção de outro, sua opinião era de conservar o modelo atual, 

que só bastaria uma fácil reforma. Assim foi o período em que o padre alemão de 

anseios revolucionários esteve longe dos domínios administrativos dos MSF na 

serra do Lima em Patu/RN. Em Recife, ele não ficou afundado no ócio: construiu um 

novo templo no convento São José e elaborou reformas no entorno. 

Anos após, em 1965, Padre Henrique recebe a ordem de voltar para Patu e 

exercer mais uma vez a sua função de reitor do santuário. Entre os anos de 1955 e 
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1964, três reitores passaram na administração do Lima, então esta segunda posse 

de Padre Henrique denota como 10º reitor a assumir o maior grau de hierarquia dos 

MSF, em Patu. A respeito disto, Silvano aponta: 

No dia 28 de janeiro de 1965, Pe. Henrique Spitz viajou de 
Recife ao Lima para tomar posse como 10º administrador no 
dia 1º de março. Havia ele terminado a construção da linda 
igreja em formato de navio no Convento S. Família no bairro 
do Barro sob orientações dos engenheiros alemães Albert 
Reithler e seu filho Pierre. 

Impulsionado, Spitz pretendia retomar aos planos anteriores de demolir a 

antiga igreja para construir um novo templo no Lima, para isto, convidou os dois 

engenheiros da Alemanha que ajudaram a construir a nova igreja em Recife, no 

período em que esteve na administração do convento. A planta do projeto da nova 

igreja na serra do Lima seria, assim como a igreja feita do convento Sagrada 

Família, com inspirações europeias, do formato de um cone, fugindo dos clássicos 

modelos barrocos das igrejas do nosso país. 

E as demais reformas continuavam, assim como Silvano enfatiza: 

[Em 1965] Pe. Henrique se dedicou ao calçamento da 
subida ao Santuário, reformou a residência dos padres, 
mandou fazer um banheiro novo junto ao refeitório e uma 
pia com água corrente em todos os quartos. Reformou o 
telhado, colocando telhas de Brasilit no alpendre que 
circunda a casa. Nas arcadas do muro interno da praça 
mandou escrever as principais datas, entre as quais se 
destacam: “Quarta feira da Semana Santa de 1965 (14 de 
abril) última missa no antigo Santuário" que em seguida foi 
derrubado. E: ”17 de setembro de 1966 inauguração da 
estrada definitiva ao Lima”. Em seguida, Pe. Henrique 
murou a praça, derrubou as casas velhas, construiu 
garagens e outros apartamentos ao lado da residência dos 
padres. 

Silvano, em alguns momentos em seus escritos, elimina a ação de muitos 

sujeitos e alavanca Pe. Henrique como o principal personagem de todo o processo 

de construção das reformas ocorridas naquele contexto. Verbos como "dedicou", 

"mandou", "reformou", "colocando", "murou", "derrubou" e "construiu", evidenciam a 

intenção de criar a imagem de um personagem triunfante, alguém que ficou a pá e 

lutou bravamente pelos seus ideais, sozinho. Podemos nos direcionar a fazer 

análises sobre a construção da sua escrita. 
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Para isto, utilizo das contribuições teóricas do francês, pertencente da terceira 

geração da escola dos Annales, Michel Di Certeau. Sabemos que narrativas como 

as de Silvano servem perfeitamente para uma "operação historiográfica" nas mãos 

de um acadêmico de História, sendo assim, nos remetendo a refletir sobre lugar 

social deste memorialista, pois é a partir dos interesses da instituição que a História, 

como disciplina, se organiza. A instituição é, por definição, uma associação ou 

organização de caráter social, religioso, filantrópico, etc. (CERTEAU, 1982). Por tal 

motivo ele é entendido com intelectual eclesiástico, no qual fez uma topografia 

delineada sob seus interesses e privilégios, em função de seu lugar social, portanto, 

quem escreve os relatos dos feitos do Padre Henrique Spitz não é somente um 

memorialista, mas como mais um ex-reitor do santuário, que o ser pedido fez 

conscientemente ou inconscientemente propaganda tendenciosa dos feitos de sua 

antiga congregação. 

As próprias análises que faço em relação aos registros do livro de tombo 

também mostram que é preciso entender que o documento é um monumento, pois 

para que fosse necessário extrair dados que neles estão inseridos, foi preciso 

analisar os domínios de poderes que os rodeiam, observando seus trajetos e 

verificando que neles podem ter esquecimentos que são elaborados, muitas vezes 

por silêncios, já que muito dos registros não foram encontrados nos arquivos do 

próprio santuário, mas em outro campo que estava sob o jugo da congregação. São 

documentos verdadeiros, pois contam com estratégias e usos do poder de quem os 

elaboraram, mas também são falsos, pois todo monumento é uma roupagem, uma 

fachada, que precisa sempre ser reconstruída (LE GOFF, 1984). 

O lugar como uma reafirmação de uma memória/identidade 

 

A desconfiança que atrelo a estes pontos é necessária e mostra também 

outra função que o novo templo possuiu diante ao episódio em que mudanças foram 

sendo articuladas ao local. Implica dizer que o que estava acontecendo em Patu 

também era um episódio que procurou ser único na região, onde cada tijolo erguido 

não era simplesmente um esforço das experiências de pedreiros ou da conclusão de 

um plano desenvolvido por engenheiros estrangeiros. Mas um modo de sumariar 

lembranças para a formação de uma memória que precisava ser fisicamente 
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representada. Eram, ao mesmo tempo, elaborações que faziam parte de uma 

tentativa de construir um templo que representasse, futuramente, “marcos 

testemunhas de outra era, das ilusões de eternidade" (NORA, 1981). 

O espaço se tornara um cume nutrido por uma fixa comemoração 

remodelado, que não estava sendo estabelecida, inicialmente, por uma ideia de 

imagem unitária de Nação, mas sendo reelaborada como uma identidade a gosto de 

grupos sociais. Um verdadeiro lugar de memória (Id. 1981). 

Os interesses em jogo, até certo ponto, eram articulados por um único grupo 

social: o clero. Mas nos documentos da paróquia também conotam uma participação 

ativa dos representantes do poder executivo da cidade, desde 1951. Vejamos: 

[...] Foi convidado o Revmo. Sr. Dom João Portocarrero 
Costa, D. Bispo de Mossoró, que veio num carro especial 
até a estação pelo Revmo Padre Henrique Siptz seguio para 
o Lima [...]. Em seguida proseguio viagem para o Lima 
acompanhado pelo Sr. Prefeito Municipal Felinto de Paiva 
Gadelha e mais pessoas importantes de Patú. 

A ajuda do prefeito conota a soma de poderes e interesses, uma junção das 

forças que propôs uma elaboração de uma identidade municipal acerca da imagem 

do santuário do Lima. O termo "identidade", para este caso, é atribuído ao conceito 

dado por Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Para ele, identidade é "em nossa 

língua, permanecer ou ser idêntico a si mesmo, implicando uma semelhança 

essencial que percorreria toda a nossa existência como sociedade ou como 

indivíduo". Portanto, caráter identificativo dado através do santuário é a negação ao 

exterior, é o enrolando-se por si mesmo, é poder escavar o si mesmo até encontrar 

um núcleo fixo (ALBUQUERQUE JR., 2007). 

Com isto, diversas estratégias foram sendo articuladas. O próprio símbolo da 

bandeira serve como evidência. A bandeira foi elaborada no ano de 1972 (quando o 

novo santuário ainda estava sendo construído), com denominação de "Brasão 

Municipal", pela Lei Nº 129, no dia 3 de Março, dentro da gestão era do prefeito 

Lourival Rocha. No brasão há uma imagem da arquitetura do santuário do Lima, 

dentro dos arcos de concreto, ao lado há algodões, que simbolizam o principal 

produto da economia local da época (FILHO, 2005: 97). Assim, o hino da cidade 

também foi determinado de acordo com o projeto arquitetônico do então "novo 

santuário". Na quinta estrofe da canção há referências ao santuário que aumentam a 
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evidência que o lugar proporcionaria a cidade uma simbologia e um caráter 

identificativo: 

Linda muralha da natureza / Resplandece divina criação / 
Serra do Lima com tanta beleza / O Santuário é nosso 
brasão, salve! / Patu salve! Tua nobreza canta teu povo / Do 
amor a canção. (FILHO, 2005: 98). 

O uso da memória em elementos simbólicos da cidade (bandeira e hino 

municipal) indica a elaboração da identidade já mencionada, mas sempre remetendo 

a memória do local que estava sendo reformado. Portanto, identidade e memória 

estão indissociavelmente ligadas. Neste sentido, sem recordar o passado não é 

possível saber o que é a cidade, a identidade surge quando é evocada uma série de 

lembranças, servindo tanto para o município quanto para os grupos sociais (SILVIA 

e SILVIA, 2005: 204). 

Ao fim de todas as obras iniciadas deste a chegada de Padre Henrique em 

Patu, em 1977, a presença de toda a comunidade católica da cidade, dos 

engenheiros responsáveis, de todos os voluntários das obras e demais interessados 

da região, participou de uma celebração solene. O resultado de todas as obras 

envolvidas foi: a praça dos romeiros, calçamento da pista de acesso à serra, 

construção da estrada de acesso a barragem, reformas da barragem, um hotel para 

romeiros, casarão dos padres, arcos e o "novo santuário". 

Em Agosto do mesmo ano, no jornal "O mossoroense"349, uma singela 

reportagem com o título "Padres do Estado reunidos em Patú", cujo autor não é 

mencionado, avisa: 

Setenta padres e cinco bispos do Rio Grande do Norte estão 
reunidos em Patu desde a manhã de ontem, mais 
precisamente na localidade do santuário do Lima; em retiro 
espiritual que só terminará na quarta feira, após 4 dias de 
orações e reflexões. Também durante estes dias, os 
religiosos norte-riograndenses discutirão a posição tomada 
pela Igreja Católica, Apostólica, Romana, no Brasil com 
relação ao divórcio, recentemente instituído no país, e ao 
planejamento familiar. 

                                                           
 

349
 O acervo do jornal "O Mossoroense", está em circulação deste o século XIX, é o terceiro jornal mais antigo 

do país ainda em circulação, por dois períodos seu funcionamento foi interrompida por diversos fatores.  
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Este noticiário que aparece no jornal – não cabendo uma análise mais 

profunda neste trabalho, no qual abarcaria uma longa -, demonstra uma tardia 

aparição do santuário no cenário midiático da região, também mostra a irrelevância 

que este tinha, enquanto simples capela, antes de todo o processo arquitetônico das 

construções ocorridas. O jornal “O Mossoroense", no qual está em circulação deste 

o século XIX, foi criado, como um semanário que defendia ideias da Loja Maçônica, 

com antagonismos à Igreja Católica de Mossoró. Ironicamente, a divulgação da 

reunião do clero do Rio Grande Norte em Patu, no século XX, caracteriza uma 

ampliação e propagação de uma imagem projetada pelos MSF.  

Por isto que este período, entre 1948 (chegada de Padre Henrique na serra 

do Lima como reitor) e 1977 (fim de todas as construções elaboradas), corresponde 

a um episódio que mostra um laboratório de práticas sociais e domínios de poderes 

eclesiásticos e de representantes públicos.  

Em suma, a desconstrução da antiga capela de Nossa Senhora dos 

Impossíveis foi um ato de esquecimento do período em que o templo pertencia à 

família Lima Abreu Pereira, que no lugar foi erguido um lugar de memória idealizado 

por um poder clerical que quis reafirmar a sua presença, através de uma memória 

integrada, ditatorial e inconsciente de si mesma. Formou-se uma imagem 

organizadora e todo-poderosa, espontaneamente atualizadora, uma memória sem 

passado que reconduz eternamente a herança. E a escrita de Silvano serviu como 

uma condução organizadora do antigo e dos ancestrais ao tempo indiferenciado dos 

heróis, das origens e do mito (NORA, 1981). O poder executivo, por sua vez, se 

articulou para usar da imagem simbólica do templo para propagar o nome da cidade. 

Por um lado, a Igreja, atrelou tudo isto para atingir romeiros, enquanto a cidade se 

divulgou como um ponto perfeito para turistas350. 

Conclusão 

Para discutir a formação histórica de algum município, não necessariamente 

devemos nos limitar a produções clássicas dos memorialistas "famosos" como 

Câmara Cascudo e Tavares de Lyra, muito menos devemos nos fixar a apenas 
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 Sobre a abordagem da relação entre peregrinação e turismo, ler: STEIL, Carlos Alberto. Romeiros e turistas 

no santuário de Bom Jesus da Lapa. Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasil 



 

 | O NOVO SANTUÁRIO DO LIMA (PATU/RN) SEGUNDO SILVANO SCHOENBERGER: 
AMPLIAÇÃO DA DEVOÇÃO E IDENTIDADE MUNICIPAL (1948 – 1977) 

351 

 

abordar a cidade como um aglomerado de pedra e cal. Sobre isto, o episódio 

ocorrido em Patu em 1948 até o fim da década dos anos 1970, sob administração 

dos MSF, conota outra ideia para além deste clichê acadêmico e de senso comum: 

que é possível entender uma cidade a partir de um local, que neste caso, o propaga 

dentro de interesses de grupos sócias. 

Ainda nos deixou uma vacância em muitos pontos essenciais que devem ser 

reanalisados, haja vista que seria formidável, para o enriquecimento desta pesquisa. 

A dificuldade do encontro com as fontes eclesiásticas do próprio santuário deve ser 

trabalhada para ajudar em exames pormenores deste trabalho, também deve ser 

atribuídos estudos prosopográficos entre os sujeitos históricos que ajudam abrir 

ramificações para entender o entorno da cidade e suas relações. 

Como resultado, a discussão buscou demonstrar uma reflexão para além de 

um pequeno quadro cronológico, um olhar para um intérprete local, que 

proporcionou montar reflexões acerca do período onde o santuário passou por esta 

reforma, indicando como ele pode ser entendido como um elemento que representa 

a cidade de Patu, no tocante da cultura e identidade municipal. Também abrangeu 

diversas atribuições da própria cidade, tais quais atos do contexto do cotidiano e 

fenômenos naturais. 

Patu é uma cidade que passou por uma reelaboração de um lugar, que por 

determinados interesses configurou sua identidade acerca das memórias ao seu 

envolto. Tal identidade se configurou com relação intrínseca com a diferença: ao 

dizer que é patuense, alguém está automaticamente dizendo que não mora em uma 

cidade sem um templo numa serra. Além disso, consideramos que esta identidade 

municipal é uma construção histórica, ela não existe de forma absoluta, foi 

construída para invocar comparação com outras identidades, pois em alguns 

elementos é identificada como o que é para distinguir de outras cidades (SILVIA; 

HALL; WOODWARD, 2004). 
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Resumo: Este artigo em fase inicial tem por objetivo levantar algumas questões 
muito presente nos cursos de licenciatura, pensando especificamente no graduando 
enquanto futuro  professor de História. Problematizamos assim: Quais 
ações/práticas se esperam desse profissional? Qual o perfil do aluno do ensino 
fundamental no momento? O que se espera desse estudante? Apropriando-se do 
conceito de instrução trabalhado por Antonio Gramsci e o conceito de deformação 
proposto por Durval Muniz, no intuito de contribuir para um dos possíveis perfis do 
docente que se necessita na atualidade. Posteriormente com base em questionários 
e analises dos mesmos pensaremos o aluno da atualidade, bem como o que 
pretendemos enquanto professores para os estudantes, levando em conta os 
interesses dos mesmos.  

Palavras – Chaves: Prática docente; instrução; deformação. 

 

 

Introdução 

Me proponho a pensar sobre a pratica do professor de História que se 

necessita nas Escolas do município de Caicó-RN. Versarei sobre essa temática não 

só a partir de estudiosos, mas também de minhas vivências tanto em sala de aula 

como aluno que fui no ensino básico bem como refletindo enquanto futura 

professora. 

Experiências vividas a partir da disciplina de estágio supervisionado I, em que 

fui estagiaria da Escola Municipal Severino Paulino de Souza, bem como 

observações nas Escolas do município supracitado, Monsenhor Valfredo Gurgel e 

no Centro Educacional José Augusto, que faço em meio as intervenções que o 

programa institucional de bolsas de iniciação a docência (PIBID) me proporciona 

enquanto bolsista.   

Desde o ensino médio me questiono porque essa aula foi chata? Ou ainda 

porque essa aula de História foi boa diferente das demais?Alunos dessas escolas 

citadas questionam seus professores : “porque você não dá aula igual aos 
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meninos?”352  Paro e penso, qual o diferencial de uma aula tida como “chata” para 

uma aula tida como “boa”. 

Esse perfil de aula “boa” que venho problematizar incide, sobre o lugar do 

professor enquanto mediador do conhecimento que instrui, fornece conhecimentos 

científicos; conteúdos e deforma segundo Durval Muniz Albuquerque Júnior, no 

sentido de instigar a reflexão, criticidade do aluno para o que é dado como concreto 

pronto e acabado em meio a um discurso naturalizado.    

Elencando em meio a minha percepção o aluno enquanto participante da 

aula, entendendo que é agente da História, que a mesma tem relação direta pois ele 

a vive. Torna – se por exemplo a partir da instrução e da deformação um ser 

capacitado a refletir e questionar sobre as práticas e discursos dos seus 

representantes políticos. 

 

Um possível perfil do docente de História 

O professor deve atuar instruindo e deformando os estudantes. Instrução para 

Antônio Gramsci: 

Para que a instrução não fosse igualmente educação, seria 
preciso que o discente fosse uma mera passividade, um 
“recipiente mecânico” de noções abstratas, o que é absurdo, 
além de ser “abstratamente” negado pelos defensores da 
pura educatividade precisamente contra a mera instrução 
mecanicista. (GRAMSCI, p.131) 

 
Fazendo também um dialogo com Paulo Freire percebemos assim como 

Antônio Gramsci o cuidado de perceber o aluno enquanto participante do processo 

da aprendizagem. Refletimos dessa forma o zelo que se deve ter ao instruir para 

que o ensino não se torne “mecânico”.  Paulo Freire ao apresentar o conceito de 

educação bancaria em que o professor deposita conteúdos para os alunos, e o 

mesmo é percebido como detentor de todo conhecimento e os educandos como 

meros passivos que acumulam os conteúdos, faz com que estejamos refletindo 

nossa prática de “passar conteúdo”.  
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Instrução para Durval Muniz:353[...] acúmulo de saberes, como a memorização 

e aquisição de uma grande quantidade de informações, como erudição, [...] se 

concentrar na dimensão intelectual da educação [...].  

Os conceitos supracitados me ajudam a pensar o métier do professor que se 

necessita na atualidade, a partir desse ângulo apontaremos também algumas 

especificidades do docente de História. Entendo que o professor deve instruir e 

deformar em sua prática docente.  

 Essas práticas são antagônicas e complementares, tornando-se assim 

inviável a separação de ambos para com o ensino. 354 O professor não deve só 

formar os alunos.  

Formação para Gramsci:355 [...] direitos e deveres dos cidadãos.  

 

Formação para Durval Muniz: 

[...] processo pelo qual a criança seria socializada, integrada 
á ordem social, assimilaria os códigos sociais e culturais 
hegemônicos. A formação escolar mostra assim, de saída, 
sua dimensão conservadora. Formar-se seria incorporar os 
valores da ordem burguesa que se tornava vitoriosa. A 
educação pensada como formação vai se propor a ser uma 
educação integral, que dá conta de todos os aspectos da 
vida, que prepara física, mentalmente, moralmente o futuro 
cidadão. Apanágio da vitória final da ordem burguesa, a 
educação como formação pretende moldar os sujeitos para 
que se incorporem perfeitamente à ordem social.356( 
ALBUQUERQUE Júnior, p. 08) 

Compreendo formação o meio pelo qual os sujeitos são colocados em moldes 

ditados pela sociedade, correndo assim o perigo de conformação e participação por 

exemplo de ditaduras fascistas.  
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O professor deve só instruir? 

Percebo a intervenção do professor tendo base na instrução que são as 

matérias lecionadas para o educando, em que compartilho da mesma perspectiva de 

Cramsci, não sendo essa instrução um ensino blocado; mecanizado, a perspectiva 

de instrução aqui proposta, tem o intuito de transmitir conhecimento intelectual. 

 O indivíduo solucionará seus problemas utilizando a inteligência. 

Relativizando que muitas das vezes ao instruir o educador tem que se policiar para 

levar em conta que o educando, não é uma máquina para ser simplesmente 

programado a determinadas funções.357  

O professor deve esta atrelando instrução à deformação no intuito de 

capacitar a reflexão, argumentação dos alunos, perante as problemáticas 

existentes.358  

É a partir dos conteúdos históricos que o professor permiti que o ser, (o aluno) 

se situe no tempo e espaço, pondo em foco a compreensão do processo e destino 

da coletividade em que esta inserido.  

Nesse caso o professor não estará impedindo a individualização do ser, 

apenas está evitando que seu discente cometa excesso de individualismo. Que é o 

que acontece quando não nos sensibilizamos com o problema do outro, mesmo 

sabendo que estamos vulneráveis a eles. 

 É papel desse professor disponibilizar, os conteúdos históricos que são 

exigidos pelos PCN’s, sempre os problematizando para que os mesmos não se 

mostre aos alunos de forma naturalizada mas que são construídos através de um 

discurso legitimador. O educador dessa forma deve capacitar seus alunos a serem 

seres críticos; questionadores dos discursos naturalizados.  

Na atualidade, o professor para colocar-se em seu lugar de mediador do 

conhecimento, deve aliar - se as tecnologias como uma “arma” estratégica, pois 

facilitam a aprendizagem bem como prendem a atenção dos alunos. 
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 As imagens moveis e paradas, a música, literatura dentre tantas 

metodologias possíveis, devem ser trabalhadas não como uma ocupação da aula 

por não ter o domínio do conteúdo ou por passar o tempo, mas no intuito de analises 

direcionadas pelo professor, percebendo os possíveis anacronismos, localizando o 

tempo-espaço proposto, fazendo com que os alunos adsorvam os conceitos 

presentes no conteúdo trabalhado.359 

 Uma das coisas que me incomoda é a resistência por parte de alguns 

professores em dinamizar as aulas, pois argumentam que a aula não deve ser um 

espetáculo.  

Percebo que o dinamismo deve ser um incremento da aula, tendo em vista 

que não é possível todas as aulas fugirem da exposição oral que não tem auxilio dos 

recursos áudio-visuais, devido demandar tempo para a elaboração das aulas, 

lembramos a realidade dos professores que muitos teem carga horária lotada os três 

turnos, além de possuírem uma vida extra profissional, pois os mesmos também são 

humanos, devem e tem direito de viver como qualquer outro.    

Entendemos que a partir do momento que os problemas da vida cotidiana 

começam a surgir, o individuo teve uma boa instrução, o mesmo tem total aptidão 

para refletir e solucionar qualquer questão, presumindo se que já foi disponibilizado 

conteúdos para isso. Mas se for o caso de privilegiar a instrução ou a deformação, 

então que esteja em foco a instrução.  

 O discente com um montante de conhecimento científico fará o que lhe bem 

prouver. Se não levarmos em conta que o discente a partir da instrução estará a 

utilizar-se da deformação, estaremos assim a subestimar a capacidade do homem, 

enquanto ser pensante. Segundo Arendt360 

Não é possível educar sem ao mesmo tempo ensinar: uma 
educação sem ensino é vazia e degenera com grande 
facilidade numa retórica emocional e moral. Mas podemos 
facilmente ensinar sem educar e podemos continuar a 
aprender até ao fim dos nossos dias sem que, por essa 
razão, nos tomemos mais educados. (ARENDT, 1961, p.14. 
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Arendt faz com que entendamos, enquanto educadores é cômodo apenas 

instruir, depositando conhecimento, sem problematizar, sem desnaturalizar, sem 

instigar os questionamentos,  como se as coisas fossem prontas e acabadas, mas 

que sem a instrução o colocar-se no lugar do outro, respeitando, compreendendo os 

processos históricos torna-se vazio, desvai – se em juízos de valor se não houver 

uma base conteúdista.  

O professor não pode deixar escapar de seu domínio, o conteúdo. Visto que 

se o mestre que está à frente de uma turma de discentes, não estiver se apropriado 

e dominando os conteúdos que são cobrados nos vestibulares de peso no Brasil que 

estão sendo substituídos pelo ENEM estes alunos não conseguirão ser aprovados 

nesses exames que são a porta para uma formação qualificada, bem como o 

discurso tornará vazio por não situar os acontecimentos em um tempo espaço 

cometendo assim anacronismos. 

 É também importante dar ênfase que é a partir do conhecimento que a 

instrução proporciona, é dada visibilidade a outras etnias, diversidade de religiões ou 

crença, gosto musical, opção de time, opção sexual...  onde o respeito é construído 

visto que os pré-conceitos vão sendo quebrados e os conceitos vão sendo 

formulados.361 

É com base na instrução que o discente terá a capacidade e entendimento de 

desenvolver suas habilidades. É necessário que tenhamos horas dedicadas ao 

estudo, se crie hábitos à leitura, escrita e interpretação que se saiba que para se 

formar pensadores temos que ser instruídos, que se leva tempo, dedicação para 

uma boa instrução-deformação. É cansativo, pois é um trabalho com o corpo e a 

mente. Esse trabalho tem que ser praticado desde criança, para que a mesma possa 

ter disciplina corpórea e mental adquirida aos poucos.  

No caso da educação na escola a responsabilidade de mostrar o mundo novo 

“o conhecimento” as crianças é do professor visto que o docente já o conhece 

enquanto que tudo é muito estranho para os estudantes. Paulo Freire:362 Talvez seja 
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este o sentido mais exato da alfabetização: aprender a escrever a sua vida, como 

autor e como testemunha de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, 

historicizar-se. 

 Fazer com que o aluno, perceba - se enquanto agente de sua própria 

história, que entenda o seu lugar de ação no meio em que esta inserido. Uma das 

formas possíveis, seria trazer a história para perto dos alunos, contando por 

exemplo, a história de sua cidade, de uma rua e das festas, partindo do 

conhecimento prévio dos mesmos. BITTENCOURT:363 

O importante, na aprendizagem conceitual, é que sejam 
estabelecidas as, relações entre o que o aluno já sabe e o 
que é proposto externamente – no caso, por interferência 
pedagógica -, de maneira que se evitem formas arbitrárias e 
apresentação de conceitos sem significados,  os quais 
acabam sendo mecanicamente repetidos pelos alunos, 
confundindo-se domínio conceitual com definição de 
palavras. (BITTENCOURT, 2011, p.189-190) 

 

Ao instruir e deformar o educador demonstra seu amor pelos seus discentes e 

responsabilidades para com eles e a sociedade, pois alguém tem que lhes 

apresentar ao mundo, esse novo tem que ser conhecido para que os discentes ao 

terem o conhecimento necessário e discernimento possam fazer coisas novas que 

ainda não imaginávamos em fazer.364  

Cabe ao professor adaptar o ensino a sociedade e a cultura em que está 

inserido, fazendo sempre uma ponte com a realidade vivida. O educador tem que 

analisar e entender que a vida de seus educando não se delimita a escola. Muitos 

de seus alunos não se alimentam bem, sofrem agressões entre outros motivos que 

diz respeito à vida particular, por este motivo esses alunos não vão bem na escola 

no sentido de desenvolvimento intelectual esperado pela instituição. Assim sendo 
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consciente desses aspectos o educador tem que adaptar a relação instrução-

deformação para o educando.365  

Essa problemática foi aqui trabalhada com a finalidade de que as escolas e as 

famílias compreendam a importância da instrução – deformação para interação dos 

alunos não só no meio escolar, mais também no mundo; no convívio com os demais.  

 A escola deve dar ênfase às particularidades de cada aluno, deve ser levado 

em conta que a vida vai além dos muros escolares. Em que as crenças e as práticas 

cotidianas devem ser compreendidas e não julgadas, o conhecimento que o aluno 

traz consigo deve ser levado em conta e também valorizado fazendo com que o 

mesmo e a comunidade sinta – se importante. 

Essa prática docente deve ser voltada para o cotidiano das pessoas por isso 

a necessidade de adaptar a instrução-deformação as culturas autotones, para que 

as crianças e jovens sejam preparados para atuação na vida, e não apenas para a 

resolução de uma prova. Construindo assim um elo escola-comunidade.  

Venho argumentando que é dever do professor saber adaptar o ensino a 

realidade da escola-comunidade Proponho aqui que os docentes enquanto pessoas 

cidadãs que são, e voltando-me aqui para os professores de História, possam fazer 

a partir desse nexo com que seus alunos se sintam pessoas integrantes da História.  

Que estes docentes e discentes passem a ver o outro como ser semelhantes 

a si mesmos, sem o olhar de superioridade. Que possam proporcionar de alguma 

forma com que estas pessoas se sintam agentes históricos. E que os professores 

entendam que a forma que tem nas mãos é a oportunidade de falar e serem 

ouvidos. De mostrar que esses pré-conceitos existentes na sociedade assim como 

os exercícios de poder são uma formação histórica e que eles são seres 

construtores da mesma.  

 

 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA 

 

                                                           
 

365
 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere – os intelectuais, o principio educativo e o jornalismo. In:_______. 

Para a investigação do principio educativo. Rio de Janeiro: civilização brasileira, 2004. P. 129-139.  



 

 | A PRÁTICA DOCENTE NA ATUALIDADE 361 

 

 

ALBUQUERQUE Júnior, Durval Muniz de. Por um ensino que deforme: o docente na 
pós-modernidade. disponível em: 
http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/docentes/durval/artigos/por_um_ensino_que_deforme.
pdf  
 

AGOSTINI, Sandra. PAIM, Elison Antônio. Estágio: contribuições para a formação 
do professor de história. Londrina: História & Ensino, v. 12, pp. 187-202, ago. 2006. 
 
ARENDT, Hannah.  A crise na educação. New York: Vinking Press, 1961. p. 2-14. In: 
<http://redesocial.unifreire.org/pedagogia-noturno/arquivos/hanna-arendt-a-crise-na-
educacao.pdf> acesso em: 07/03/2012. 
 
BITTENCOURT, Circe. Aprendizagens em História. In: ______. Ensino de História: 
fundamentos e métodos. 4. Ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 181-221. 
 

BITTENCOURT, Circe. Identidade nacional e ensino de história no brasil. In: 
KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e 
propostas. 6ª ed. São Paulo: contexto, 2013, p. 185-204.  
 
BITTENCOURT, Circe. Livros didáticos entre textos e imagens. In.: O saber 
histórico em sala de aula. 12ª ed. São Paulo: contexto, 2013, p. 69-90. 
 
CAIMI, Flávia. Aprendendo a ser professor de História. Passo Fundo: Ed. 

Universidade de Passo Fundo, 2008. Pp. 165-215. 

CAIMI, Flávia Eloisa. Por que os alunos (não) aprendem História? Reflexões sobre 
ensino, aprendizagem e formação de professores de História. In: Revista Tempo. v. 
11, nº 21, 2006. p. 17- 32.  
 

CARDOSO, Oldimar. Para uma definição de didática da história. In: Revista 
brasileira de história. São Paulo, v. 28, nº 55, p. 153-170 – 2008.  
 

FERNANDES, Luiz Estevam; MORAIS, Marcus Vinicius de Morais. Renovação da 
história da américa. In: KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula: 
conceitos, práticas e propostas. 6ª ed. São Paulo: contexto, 2013, p. 143-162.  
 

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere – os intelectuais, o principio educativo e o 
jornalismo. In:_______. Para a investigação do principio educativo. Rio de 
Janeiro: civilização brasileira, 2004. P. 129-139. 
 
 
GUIMARÃES, Selva. Diferentes fontes e linguagens no processo de ensino e 

aprendizagem. In: _______. Didática e prática de ensino de História. 13. ed. São 

Paulo: Papirus, 2012. p. 257 – 399. 

http://redesocial.unifreire.org/pedagogia-noturno/arquivos/hanna-arendt-a-crise-na-educacao.pdf
http://redesocial.unifreire.org/pedagogia-noturno/arquivos/hanna-arendt-a-crise-na-educacao.pdf


 

 | A PRÁTICA DOCENTE NA ATUALIDADE 362 

 

 

MENDES ANDRÉ, Carminda. O lugar do professor na pós-modernidade. In: 
Educação em revista. marília, v.9, n.2, p.37-50, jul.-dez. 2008.  
 

MIRANDA, Regina Sônia. O livro didático de história hoje: um panorama a partir do 
pndl. IN.: Revista brasileira de história. São Paulo, V. 24, Nº 48, 2004, P.123-144.  
 

MONTEIRO, Ana Maria F. C., Entre o estranho e o familiar: o uso de analogias no 
ensino de história. IN.: Caderno cedes, Campinas, v. 25, n. 67, set-dez, 2005, p. 
333-347. disponível em http://www.cedes.unicamp.br.  
 
 

NAPOLITANO, Marcos. Pensando a história sem fim. IN: KARNAL, Leandro (org.). 
História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 6ª ed. São Paulo: 
contexto, 2013, p. 163-184.  
 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora. A formação do professor de História e o cotidiano em 
Sala de Aula. BITTENCOURT, Circe. (org). O Saber Histórico em sala de aula. 12. 
ed. São Paulo: Contexto, 2013. p. 54-66. 
 

SILVA, Marcos Antônio de; Fonseca, Selva Guimarães. Ensino de história hoje: 
errâncias, conquistas e perdas. In: Revista brasileira de história. São Paulo, v. 31. 
nº 60, 2010, p. 13-33.  
 
SILVA, Marcos. Ensino de história e novas tecnologias. disponível em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/file/fevereiro2012/historia_artigos/
2silva_artigo.pdf.  
 

SILVEIRA, Josiane Alves da. Ensino de História: novas atuações, abordagens e 
perspectivas. In: História & ensino, londrina, v. 18, n. 2, p. 203-232, jul./dez. 2012.  
 

ROCHA, Helenice Aparecida Basto. Problematizando a organização do ensino de 
história. disponível em: 
HTTP://WWW.UFRRJ.BR/GRADUACAO/PRODOCENCIA/PUBLICACOES/PESQUI
SA-PRATICA EDUCACIONAL/ARTIGOS/ARTIGO2.PDF.    
 

 NADAI, Elza. ?O ensino de história no Brasil: trajetória e perspectiva?. Revista 
Brasileira de História, São Paulo, v. 13, n° 25/26. Texto Complementar: FONSECA, 
Selva G. Revisitando a história da disciplina nas últimas décadas do século XX In: 
_______. Didática e prática do ensino de História. Campinas, SP: Papirus, 2003. 
Pp. 15-38. (Loc.: BCZM 93:37 F676d) 
 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/file/fevereiro2012/historia_artigos/2silva_artigo.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/file/fevereiro2012/historia_artigos/2silva_artigo.pdf
http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/pesquisa-pratica%20educacional/artigos/artigo2.pdf
http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/pesquisa-pratica%20educacional/artigos/artigo2.pdf


 

 | MOSSORÓ A PÉROLA DOS SERTÕES: A RECEPÇÃO DOS DISCURSOS 
MODERNIZADORES NO JORNAL “O MOSSOROENSE” NO QUE DIZ RESPEITO AO 

ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE DE MOSSORÓ (1915-1928). 

363 

 

 FONSECA, Selva G. ?Como nos tornamos professores de História: a formação 
inicial e continuada? In: Didática e prática do ensino de História. Campinas, SP: 
Papirus, 2003. Pp. 59-88. (Loc.: BCZM 93:37 F676d) 
 

FONSECA, Selva G. Projetos de trabalho: teoria e prática. In _______. Didática e 
prática do ensino de História. Campinas, SP: Papirus, 2003. Pp. 15-38. (Loc.: 
BCZM 93:37 F676d) 
 
FREITAG, Barbara. O indivíduo em formação: diálogos interdisciplinares sobre 
educação. In ________.Sérgio e Aristarco em o Ateneu: a formação dos indivíduos 
através da instituição . 3ª ed. São Paulo: Cortez, 1994. p. 92-110.  
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. In _______. Aprender a dizer a sua 
palavra. 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p.5-11. In: 
<http://portal.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/ater/livros/Pedagogia_do_Oprimido
.pdf> acesso em: 28/ 03/ 2012. 
 
 

Referencias a outras fontes consultadas 

 BOTO, Carlota. Ler, escrever, contar e se comportar: a escola primaria como rito da 
sociedade portuguesa do século XIX (1820 – 1910). Tese [ Doutorado ] São Paulo, 
2001. In: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
01882001000100012&lng=pt&nrm=iso> acesso em 01/05/2012. 
 
STEPHANOU, Maria. Instaurando Maneiras de Ser, Conhecer e Interpretar. São 
Paulo,1998. In: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
01881998000200002&lng=pt&nrm=iso> acesso em 01/05/2012. 

 

 
 

 

 

http://portal.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/ater/livros/Pedagogia_do_Oprimido.pdf
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/ater/livros/Pedagogia_do_Oprimido.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882001000100012&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882001000100012&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881998000200002&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881998000200002&lng=pt&nrm=iso


 

 | MOSSORÓ A PÉROLA DOS SERTÕES: A RECEPÇÃO DOS DISCURSOS 
MODERNIZADORES NO JORNAL “O MOSSOROENSE” NO QUE DIZ RESPEITO AO 

ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE DE MOSSORÓ (1915-1928). 

364 

 

MOSSORÓ A PÉROLA DOS SERTÕES: A RECEPÇÃO DOS DISCURSOS 

MODERNIZADORES NO JORNAL “O MOSSOROENSE” NO QUE DIZ 

RESPEITO AO ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE DE MOSSORÓ (1915-

1928). 

Ionara Rafaela Costa de Oliveira
366

 

Leandro Batista de Araújo
367

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar a recepção dos discursos dos elementos 
modernizadores veiculados pelo jornal “O Mossoroense” na cidade de Mossoró no 
período de 1915 a 1928. Buscou-se fazer a observação dos discursos que 
circularam em Mossoró através do jornal “O Mossoroense” sobre a Modernidade e 
seus significados, e como determinados elementos considerados modernizadores, 
como o trem, os melhoramentos arquitetônico, e a higienização dos espaços 
públicos e privados, contribuíram para a criação deste imaginário. As fontes 
analisadas são, principalmente, o jornal “O Mossoroense” e os livros “Ruas, 
caminhos da saudade”, “Evolução urbanística de Mossoró”, “Notas e Documentos”, 
“Relatórios, leis e resoluções da intendência municipal de Mossoró 1905-1916”. 
Metodologicamente debruçou- se na Análise dos Discursos que foram produzidos 
durante o recorte temporal citado, no sentido de perceber como estes foram ditos e 
escritos através do jornal “O Mossoroense” sobre como a Modernidade foi inserida 
na cidade de Mossoró. 

Palavras- chaves: Modernidade- Imprensa- Mossoró. 

 

Introdução 

 

As cidades nascem de um emaranhado de formas de concreto, ligadas a um 

conglomerado urbano e social, onde está presente à memória de um povo, onde se 

viu desde o nascimento da escrita aos assentamentos urbanos. A “história das 

cidades” se dá através de uma ordem cronológica dos governos municipais, muitas 

às vezes feitas por encomenda. As cidades estão envolvidas nos surgimentos de 

várias culturas, quando se pensa nas vozes que representam emoções, práticas, 
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rituais, as cidades têm inúmeros significados os que a decifra são aqueles os que a 

entendem nas suas formas, nos sentimentos e no seu imaginário. Muito tem sido 

escrita sobre o tema, buscando a analisar o lado social das cidades, a partir da 

história contada pelo meio de crônicas, literatura, oralidade, teatro, fotografia e 

cinema, para assim se ver, sentir e imaginar uma cidade, onde sua memória e 

história estão impregnadas no concreto e imaginável, na cultura, na arquitetura e no 

pensamento. Refletindo sobre o que afirma a historiadora Sandra Jatahy Pesavento, 

sobre a cidade, esta é uma materialidade erigida pelo homem, assinalada pela ação 

humana sobre a natureza: 

A cidade é, nesse sentido, um outro da natureza: é algo 
criado pelo homem, como uma sua obra ou artefato. Aliás, é 
pela materialidade das formas urbanas que encontramos 
sua representação icônica preferencial, seja pela 
verticalidade das edificações, seja pelo perfil ou silhueta do 
espaço construído, seja ainda pela malha de artérias e vias 
a entrecuzar-se em uma planta ou mapa (PESAVENTO, 
2007: 13). 

 

As cidades são assim, cidades concretas, onde a materialidade está 

construída acima da natureza, nesse sentido virando o outro da natureza, são obras 

do homem e também seu artefato, distanciando o rural do urbano, comportando sua 

sociabilidade, ritos e hábitos, pois a cidade é o lugar do homem e em cada formato 

de concreto se deixa um pouco de memória. As cidades são também sensíveis, ou 

seja, onde se produz um significado de mundo, atribuição de valores, emoções, 

sentimentos do urbano, logo ainda imaginadas são fruto de uma criação do 

pensamento, são processos mentais de representação de realidade, que permitem 

inventar o passado e construir o futuro. 

No presente trabalho serão discutidas as estratégias discursivas na 

construção do cenário moderno na cidade de Mossoró, a partir do jornal “O 

Mossoroense”, no período de 1915 a 1928. Assim analisamos a Primeira República 

em suas décadas iniciais, e como estas trouxeram algumas mudanças sociais, 

econômicas, politicas e principalmente estruturais, como as mesmas estavam sendo 

retratadas no Jornal “O Mossoroense”. A problemática se baseia em algumas 

questões que buscaram ser respondidas ao longo da pesquisa, por exemplo, que 
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tipo de discursos acerca da Modernidade circularam em Mossoró neste período? e 

que papel teve neste cenário o jornal “O Mossoroense”? que modificações 

aconteceram nesse período, que elementos foram incorporados ou excluídos para a 

incorporação do mundo moderno? De que maneira os “novos” e “antigos" sujeitos 

foram inseridos neste processo? O espaço a ser analisado é a cidade de Mossoró, 

como esta se desenvolveu em sua estrutura física, assim avaliando os elementos 

urbanos que foram modificados durante tal período, como a estrada de ferro, a 

eletricidade, os prédios e a arquitetura da época, a chegada do automóvel, como 

também as “distorções a ordem” que estes elementos trouxeram para Mossoró, e 

como tais formaram o espaço urbano desta cidade.  

As fontes analisadas neste trabalho são o jornal “O Mossoroense” do período 

de 1915 a 1928, sendo este minha fonte principal, onde foi a analisado os discurso 

sobre a “Modernidade” que circularam a partir deste, como também obras 

memorialistas da Coleção Mossoroense, entre estas “Ruas Caminhos da Saudade”, 

“A Evolução Urbanística de Mossoró”, “Notas e documentos para a História de 

Mossoró”, “Relatórios, leis e resoluções da intendência municipal de Mossoró- 1905-

1916” que rememoram fatos acontecidos em Mossoró durante o período por mim 

estudado, oferecendo rastros a se seguir sobre a urbanização de Mossoró nas 

décadas iniciais do século XX. No que concerne ao aparato metodológico, buscou-

se cruzar os vários discursos que circularam na cidade de Mossoró nas décadas 

iniciais do XX realizando-se uma análise dos enunciados acerca da Modernidade 

que emergiram e que foram vencedores sobre os demais no referido contexto. 

Buscando-se analisar os elementos que os mobilizaram, a historicidade que os 

tornou possível os sentidos e significados que emergem de suas superfícies, e que 

trouxeram visibilidade para a construção do cenário moderno nesta espacialidade. 

Foram utilizados os conceitos de discurso e formação discursiva368, por 

entender que são necessários na compreensão do nosso objeto, ou seja, no início 

do século XX, na cidade de Mossoró estava emergindo através do Jornal “O 

                                                           
 

368
  Para aprofundamento ver: FOUCAULT, M. A Arqueologia do saber. 5 ed., Petrópolis: Vozes, 1999. 



 

 | MOSSORÓ A PÉROLA DOS SERTÕES: A RECEPÇÃO DOS DISCURSOS 
MODERNIZADORES NO JORNAL “O MOSSOROENSE” NO QUE DIZ RESPEITO AO 

ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE DE MOSSORÓ (1915-1928). 

367 

 

Mossoroense” uma nova formação discursiva, responsável pela cristalização da 

imagem de espaço moderno nesta cidade. 

 

1- Melhoramentos urbanísticos 

 

Era 1915, o viver moderno se desenvolvia nas diversas cidades do Brasil, 

logicamente em ritmos diferentes, é incomparável que cidades como o Rio de 

Janeiro, que durante a Primeira República, foi um polo industrial brasileiro, tivessem 

sua modernização e modernismo bem adiantados, destoando do que acontecia nas 

cidades do interior do Brasil, nestas em sua maioria a industrialização não tinham se 

adiantado, a Modernidade chegou na forma de adquirir elementos que 

representavam o “moderno”, como melhoramentos urbanísticos, construção da 

estrada de ferro, a iluminação das ruas pela eletricidade, aquisição de automóveis, 

medidas sanitárias e de higiene, além de mudanças nas relações, e nos espaços 

sociais das pessoas, que respiraram e vestiram a Modernidade.  

As reformas urbanas no período da Primeira República se davam na 

remodelação do espaço da cidade, pois se sofisticaram as edificações, as ruas 

foram alargadas, calçadas, equipadas com energia elétrica, foram construídas 

avenidas, estradas de ferro e rodagem, a construção de portos, tornando o morar e 

viver na cidade algo mais agradável e saudável, deixando de lado o feitio colonial de 

uma sociedade escravista, e dando espaço para uma cidade ideal, planejada, 

representando o progresso de uma sociedade industrial que se desenvolvia nesta 

temporalidade, assim, se fazia a busca de uma cidade com beleza arquitetônica, 

limpa e arejada, modificando as formas sociais de ocupação dos espaços nesta 

nova urbe. Para a historiadora Sandra Jatahy Pesavento, ao falar de como Paris 

serviu de modelo urbanidade para as cidades brasileiras, mostra como as reformas 

urbanas foram entendidas como objeto da Modernidade: 

[...] Paris não se constituiu apenas em representação da 
cidade moderna e fonte de inspiração para os literatos 
brasileiros, inspirou os urbanistas, que passaram a 
compreender as ideias de Hausman, como um modelo de 
urbanização a ser seguido, fazendo com que no Brasil, os 
melhoramentos urbanos fossem entendidos por 
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modernização das cidades. (PESAVENTO, apud.  
CHAGAS,2004: 33). 

 Mossoró, uma cidade que se situa no interior do estado do Rio Grande do 

Norte, nas primeiras décadas do século XX, tem sua economia baseada no 

comércio de exportação de diversos gêneros alimentícios para os grandes centros, 

sendo considerado um empório comercial, onde havia grandes casas comerciais e 

exportadoras de produtos para todo o Nordeste, como M. F. do Monte & C., 

Tertuliano Fernandes & C., Vicente da Mota & C., pertencentes aos “coronéis” que 

compunham a elite social da cidade.  Em Mossoró não se tinha a presença de um 

rush característico das grandes metrópoles europeias, parâmetros de urbe moderna, 

não seria vivenciado em Mossoró, devido sua frágil estrutura física e populacional 

(FERNANDES, 2009: 84.) não havia indústrias, a não serem algumas de 

aproveitamento das matérias primas produzidas na região369, mas todo capital da 

cidade de Mossoró era obtido através das exportações feitas pelos seus 

comerciantes, como também o número de habitantes era pequeno comparada aos 

grandes centros370.  

Tais perspectivas, citadas acima, dificultavam a modernização da cidade, pois 

para se ter uma cidade moderna era necessário uma boa entrada de capital que 

pudesse se transformado em estrutura física, assim pode- se afirmar que Mossoró 

não viveu plenamente a modernização, adquiriu elementos que tinham significado 

de Modernidade, e em si faziam parte da estrutura física da cidade, como a estrada 

de ferro, energia elétrica, melhoramentos urbanos, automóveis, cinema, teatro, 

politicas de higienização, jornais, etc., que levaram aos habitantes de Mossoró a 

pensar que estavam vivendo sobre a sombra da Modernidade, como ocasionaram 

também vários comportamentos ditos como modernos que foram praticados neste 

período, assim pode se pensar que estes elementos geraram um Modernismo 

aplicados a suas simbologias de Modernidade, com tudo não pode se afirmar que 

Mossoró viveu plenamente um Modernização, sucateada, ou um Modernismo mal 
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gestado, logo este dois conceitos caminham juntos na composição da conceituação 

de Modernidade. Apesar desta difícil determinação sobre a Modernidade, isso não 

foi empecilho para o jornal “O Mossoroense” propagar que aqui em Mossoró se vivia 

uma nova época, de Modernidade e progresso: 

Uma por conta 

E Hoje? Ah! ...Hoje tudo está mudado. Pelas ruas da cidade 
já não são poucos os edifícios que se erguem elegantes na 
esthetica e sólidos na construcção. [..] 

O povo hoje com muito gosto ja se veste e com aprumo para 
frequentar com assiduidade as secções do cinema, assistir a 
missa na matriz, ou comparecer as retretas. O Democrata 
Club, como a serie de transformações que tem sofrido é 
hoje o ponto chic de reunião dos moços de nossa elite. 
(Jornal O Mossoroense, 22-01-1919). 

 

Nesta matéria percebe- se como o jornal trata de construir um discurso de 

que se tem Modernidade e que se usufrui desta de modo civilizado na cidade, 

tornando esta vivível e fácil de se possuir, a notar pelo modo como se relata os 

melhoramentos urbanísticos, no costume da população de frequentar bom 

ambientes se vestindo a caráter, obedecendo aos padrões da época, também uma 

elite que frequentava clubes, como o Democrata Club, para se socializar e continuar 

fomentando seus modos de viver.  

O jornal “O Mossoroense” principal mensageiro de uma elite, que alardeava o 

progresso, como os melhoramentos deviam ser vistos, o que se deve ser dito sobre 

as mudanças em Mossoró, quem pode dizer isto. Ao tentar mostrar como Mossoró 

progredia, “O Mossoroense” faz a publicação de uma reportagem do jornal “O Jornal 

do Commercio” de Recife, onde relata o encontro dos jornalistas deste jornal com o 

coronel Francisco Marcellino, estes perguntam como a cidade de Mossoró se 

encontra politicamente, estruturalmente, sobre a estrada de ferro Mossoró- Porto 

Franco. Mas nítido nesta matéria, a Mossoró que o jornal pretende estampar em 

suas páginas, um cidade próspera, adaptada a Modernidade e que vista como 

moderna pelos grandes centros, como Recife: 

Mossoró vai muito bem 
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 O que nos disse o coronel Francisco Marcellino, durante os  
minutos de um almoço. 

[...]- Mossoró progride? 

- Como não? Basta dizer- lhes que durante o anno de 1919 
foram construídos nada menos de quarenta edifícios de 
certa importância, e neste que transcorre muitos trabalhos já 
estão iniciados sob a direção dos architectos João Dias e 
Paulino Silva [...] (Jornal O Mossoroense, 22-05-1920). 

 

Se observar o titulo da matéria mostra claro o discurso a ser passado adiante, 

“Mossoró vai muito bem”371, assim, para ser dito e visto todas as aquisições da 

Modernidade realizadas por Mossoró, colocando-a alinhada no rol das cidades 

modernas, seja por suas reformas urbanas, com seus edifícios de importância, ou 

pelas demais melhorias aqui realizadas. Mas a algo de muito interessante também 

nesta matéria, é o posicionamento do coronel Francisco Marcellino como porta- voz 

do progresso de Mossoró, logo, sendo este pertencente à elite Mossoroense, 

colocando a mesma como porta- voz da Modernidade, sendo esta responsável por 

representar a Modernidade em Mossoró frente aos diversos interesses, sendo esta 

elite agente e detentora da Modernidade. 

As mudanças de higienização dos espaços públicos e privados na Primeira 

República, também se incluíam como reformas urbanas, neste âmbito gerindo um 

debate urbanístico sanitário, que girava em torno da organização dos espaços ou 

reorganização, pois se pensa em tornar limpo o espaço urbano, livre de moléstias, 

arejado, tornando a cidade mais funcional e com bem-estar social, como também foi 

propagado o cuidado das pessoas com seu corpo, sendo assim os hábitos de 

higiene iriam interferir também no meio social. 

Falta de Higiene no espaço público da cidade de Mossoró é bastante criticado 

pelo jornal “O Mossoroense”, as queixas giram em torno das políticas de 

saneamento não realizadas na cidade de Mossoró, por vezes consideradas 

ultrapassadas, tanto da intendência Municipal, como dos costumes da população. O 
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médico José Fernandes Gurjão dá sua opinião, em tom de critica, propondo 

mudanças, como se vê na reportagem “Hygiene Urbana”: 

[...] Em Mossoró, quem quer que pouco conheça o seu 
perimetro urbano, terá para logo a mais amarga das 
decepções, por ver que grande palpitantes são suas 
necessidades do ponto de vista hygienico. 

Nota- se por toda parte a acção da Prefeitura no Intuito de 
melhorar os males (ilegível) de contaminações de toda 
sorte, oriundos da inexistência de recursos que promovam 
de modo effficaz a remoção do lixo, dejectos (ilegível), 
immundices etc.[...] 

[...] Esta força nada mais é do que falta de conhecimento 
dos preceitos de Hygiene mães triviais. Refiro me ao 
péssimo lamentável costume que se vae impregando na 
população de Mossoró, de construirem barreiros nos 
quintaes, nas sarjetas e atê na via publica, isto de tal modo 
que se pode que a cidade de Mossoró é um único e vasto 
pantano. [...] (Jornal O Mossoroense, 06-03-1927). 

A princípio vê como Fernandes Gurjão desaprova as medidas sanitárias 

tomadas pelo município, sendo para este precária carecendo de melhorias, onde 

mais na frente às demonstra quando fala da ineficiência da Intendência Municipal na 

coleta do lixo, na limpeza de dejetos. A limpeza das ruas para torna-las melhor para 

o convívio era um dos preceitos da higienização urbana, o serviço público de 

limpeza era essencial, pois além de tornara o espaço público para melhor 

sociabilização, também prevenia de doenças que poderiam se causadas pelo 

acumulo de lixo. Fernandes Gurjão continua sua fala, onde atribui a falta de 

conhecimentos triviais de higiene, aos péssimos hábitos da população mossoroense, 

ao fazer esta reclamação expõe o que para ele seria o indivíduo alinhado com as 

ideias higiênicas vigentes na época, portanto seria para este o indivíduo que tem o 

hábito de asseio, de cuidados com privado, logo, com o espaço público.  

Como outra tentativa de remodelação do espaço da cidade de Mossoró foi à 

confecção da planta da cidade em 1916372, pelo engenheiro Henrique Novais. A 

nova planta da cidade a proposta de projeção de novos bairros e sistematização dos 

existentes, modificou algumas ruas e travessas antigas, ordenando demolições, 
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desapropriações e proibição de novas edificações que não atendesse a nova 

estética urbanística da cidade, o qual mandava aos moradores da cidade a seguir o 

que a planta propunha, sendo ameaçados de multa caso não cumprisse as ordens. 

Como mostra o jornal O Mossoroense: 

 A Intendencia Municipal considerando que a planta da 
Cidade levantada antigamente construidas, de sorte que é 
necessario retirar diversas construcções velhas e prohibir 
novas em continuação áquellas, decreta:  

Art. 1º. – Será respeitada a planta da Cidade levantada pelo 
engenheiro Novaes em toda a sua integridade.  

§ 1º. Em virtude da planta acima referida estão condenados 
e serão opportunamente retirados os armasem de 
propriedade dos Snrs. Francisco Galvão de Miranda e 
Amaro Duarte Ferreira, sitos a rua Cel. Gurgel e travessa 
Zeferino.  

§2º. Fica prohibida a edificação nos terrenos sitos ao fundo 
do armazem de Amaro Duarte Ferreira e no alinhamento 
deste.pelo engenheiro Novaes modificou de alguma forma 
diversas ruas e travessas. (Projeto nº 38, IN: jornal O 
Mossoroense, 09-05-1916). 

A intendência de Mossoró ao fazer a planta da cidade, gera uma forma de 

produzir um discurso excludente, pois cria limitações e modelos a serem seguidos, e 

ao mesmo tempo perpetua a ideia de alinhamento e organização das ruas da 

cidade, para que os cidadãos sigam o que a planta determinar. A regulamentação do 

espaço da cidade de Mossoró muda com a planta da cidade, pois são 

acrescentados a topografia da cidade novos bairros residenciais373e a expansão do 

centro da cidade, com inclusão o território do “Alto do pão doce” e parte do “Alto dos 

macacos”, na tentativa de centralizar a cidade em torno da linha férrea e as 

atividades econômicas realizadas em torno dela. Tornando assim, o traçado da 

cidade mais regular, com ruas espaçadas e praça bem definidas. A expansão 

urbana se deu nas principias vias de comercio de Mossoró, a estradas que dava em 

São Sebastião374, Aracati, e Porto Franco. 
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 Hoje município de Governador Dix-sept Rosado. 
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A existência de uma planta da cidade não significa que mudanças materiais 

foram feitas, o que esta foi seguida pela população, apesar de ser essa a real 

intenção de sua feitura, ou seja, significa regulamentar a expansão urbana de 

Mossoró, estabelecendo um plano, uma estratégia se seguir. Apesar de várias leis e 

regulamentações serem estabelecidas nas edificações da cidade375, muitas às vezes 

a lei era burlada, onde no jornal “O Mossoroense” se percebia como tais ocasiões 

eram perturbadoras a ordem, eram apresentadas como problema que necessitavam 

de solução urgente: 

Impressões locaes 

[...] já agora não é possível deter- se nos melhoramentos 
iniciados, que reclamam por prossecução uns e 
consolidação, como as estradas de rodagem[...] 

Temos o problema das habitações, cuja esthetica, si tem 
melhorado muito, precisa, entretanto, ser regulada em 
prescripções modernas n’um novo corpo de leis, obediente a 
um só escopo; [...] (Jornal O Mossoroense, 15-10-1919). 

Um novo surto de remodelações urbanas ocorreu a partir de 1926, ano em 

que assumiu a intendência Rodolpho Fernandes. Este em sua gestão fez algumas 

melhorias no perímetro urbano de Mossoró, como calçamento de ruas, a construção 

de jardim público na Praça 6 de janeiro, canalizou o serviço de água, e em 1926 

municipalizou a empresa que fornecia energia elétrica em Mossoró, esta mesma 

passando a se chamar, Companhia Anônima Força, luz e melhoramentos de 

Mossoró. Outro passo dado no Governo de Rodolpho foi à confecção de uma nova 

planta da cidade no ano de 1926376, pelo engenheiro Francisco Alves Maia, que 

buscava fazer com o auxílio da planta, um levantamento da situação urbana da 

cidade, prevendo o crescimento físico de Mossoró seguindo a ferrovia, assim 

estabelecendo demolições e a construção de novas edificações na Avenida Rio 

Branco, que era o percurso da linha do trem, sendo esta a espinha dorsal da cidade. 

Nesta planta surgem novos bairros residenciais, por exemplo, Paredões, Boa Vista, 

Lagoa do Mato, notando- se assim uma maior expansão dos bairros residenciais, 
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 Sendo aprovada em 22 de maio de 1928.  
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mostrando que isto foi à demanda de um maior crescimento populacional do que 

exatamente mudanças na infraestrutura. 

  

2.2.- Em defesa da Estrada de Ferro 

 

O trem é símbolo da velocidade que cortava as serras, atravessava cidades, 

ligando regiões a outras, símbolo de uma sociedade mutante, que se via 

assombrada com o monstro de ferro. As estradas de ferro faziam parte do plano das 

reformas urbanas de qualquer cidade que quisesse obedecer às novas demandas 

econômicas e modernizadoras, pois este meio de locomoção causava novas 

modelações no espaço urbano, sendo a linha férrea eixo de comercio e de vida 

social. A ferrovia tinha o sinônimo de progresso, assim os anos que corresponderam 

a Primeira República, foram à época de maior expansão da construção de ferrovias 

pelo Brasil, que se espalharam pelo sul e o norte do País.   

Na região nordeste a construção de ferrovias tinha as intenções de ligar as 

várias regiões do país, como também contribuir para diminuição das calamidades da 

seca nesta região, sendo os problemas trazidos pela seca, ferramenta utilizada 

como discurso por vários locais os quais pretendiam conseguir verba com a União 

para a construção de suas estradas de ferro, como cita o historiador Gervácio 

Batista Aranha em sua Tese de Doutarado377, ao relatar dos interesses privados de 

grupos que se diziam como representantes dos interesses públicos ou do progresso, 

e como construções dessas estradas eram permeadas de manipulação de dados 

para simular uma realidade inexistente, o uso politico da miséria vivida em áreas de 

seca pela imprensa, ou pelos parlamentares, para obtenção de concessão para a 

construção das ferrovias por meio de influência politica, como também custos 

adicionais forjados pelos governos do município. 

Durante meados do Império no Brasil a cidade de Mossoró volta-se sua 

economia para a exportação de algodão, ocasionando a vinda de vários 
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comerciantes estrangeiros para estabelecer armazéns em terras mossoroense. O 

suíço Jonh Ulrich Graff requereu ao governo imperial, em 1875, a concessão para a 

construção de uma estrada que se liga o porto mossoroense ao Rio São Francisco, 

assim podendo dinamizar o comércio de algodão e outras especiarias com o 

restante da região. Graff tinha muito interesse na construção da linha férrea, pois 

tinha se radicado em Mossoró, onde tinha uma casa comercial. De certo não se 

pode tirar o mérito de Graff quanto à gestação do sonho da construção da estrada 

de ferro, pois foi ele o primeiro a pedir uma concessão ao governo Imperial para 

construir a linha férrea, mas segundo Luiz Saboia, a primeira concessão teria sido 

dada aos engenheiros José Luiz da Silva e João Carlos Greenhalgh, pelo governo 

da província, em 1870378. O sonho de Graff só seria realizado 40 anos depois, com a 

inauguração da estrada de ferro Mossoró- Porto Franco.  

Durante quarenta anos muito se foi tentado pela elite mossoroense em trazer 

a linha férrea para Mossoró, onde por maioria, se argumentava em combater as 

calamidades da seca e dar trabalho aos flagelados, que migrava para cidade em 

época de seca, em sua Monografia Alysson Paulo Holanda de Lima, discuti como as 

elites utilizaram o combate à seca em favor da construção da estrada de ferro de 

Mossoró, e se a ferrovia era uma obra de caráter combativo a seca ou era fruto de 

interesses locais (LIMA, 2012). Neste trabalho Lima analisa fontes como telegramas 

enviados a União, matérias de jornal, onde se tem a participação de “O 

Mossoroense” nesta empreitada, livros produzidos por memorialistas, e a partir desta 

analise mostra que apesar dos apelos para a construção da estrada de ferro não 

serem atendidos pela União, esta propagação de Mossoró em vários meios de 

comunicação fez com que um grupo de concessionários privados, lideradas pela 

Albuquerque & Cia se interessassem em construir a estrada de ferro, sendo esta 

contratada por um grupo de comerciantes mossoroenses, que tinham conseguido 

junto ao governo da província a concessão para dar início as obras da estrada de 

ferro. Assim como cita Lima: 
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Apesar de muitas vezes aprovada pelos poderes públicos, 
essa obra nunca foi realizada com recursos da União. Esse 
fato, não impediu que as elites locais, unidas a intendência 
municipal, promovesse uma intensa propaganda através de 
uma densa rede de comunicação entre a cidade e a capital 
Federal. O resultado de toda essa campanha foi que a 
Estrada de Ferro de Mossoró adquiriu um caráter duplo, de 
obra de salvação contra efeitos da seca e obra para 
progresso econômico da região. (LIMA, 2012: 54.) 

A construção da estrada de ferro começou no ano de 1912 vindo a ser 

concluída em 1915. Um ponto importante levantado por Lima é que apesar da 

campanha em favor da estrada de ferro esta ligada a obras de contenção aos 

problemas da seca, nos anos da construção da estrada de ferro não houve seca, 

foram anos de inverno rigoroso em Mossoró, só havendo seca no ano da 

inauguração da ferrovia em 1915, como também a mão-de-obra utilizada não era 

compostas de flagelados, mas de trabalhadores que migravam para Mossoró, assim 

contrariando outro pressuposto de que a obra da estrada de ferro era necessária 

para dar emprego aos flagelados da seca que aqui se encontravam (LIMA, 2012:53). 

Em 19 de março de 1915 houve a inauguração da estrada de ferro Mossoró-

Porto Franco, que ligava a cidade de Mossoró a Porto Franco379, um trecho de 38 

quilômetros, considerado de pequeno porte, mas que nutria o sonho mossoroense 

de entrar para o mundo do progresso, pois o trem representava avanço na 

comunicação via terrestre de Mossoró com outros centros comerciais, assim 

favorecendo a economia da cidade, mas também o trem mexia com o imaginário das 

pessoas, agora elas poderiam se locomover com mais rapidez, portanto se mudaria 

a rotina das pessoas, o que antes demoraria dias para se chegar a um local, agora 

poderia ser feita em menos tempo, mudando a noção de tempo e espaço dos que se 

utilizavam do trem, e muito mais além da questão da locomoção, sendo o trem 

sinônimo de progresso, as pessoas poderiam ter hábitos que o progresso oferece, 

ao se pensar que as estações ferroviárias estavam sempre cheias de pessoas que 

nem sempre esperavam alguém, mas que viam a estação de trem como ambiente 

de socialização, sempre bem vestidas, ostentando bons costumes, ou não, pois na 
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estação também tinha pessoas de diversas camadas sociais, curiosos pela 

novidade. 

Na sua tese de doutorado Aranha cita “Assim, o trem tem pressa; que quem 

se atrasa, quem perde o horário, quem não está em sintonia com o novo padrão de 

velocidade, quem não incorporar seu ritmo, também não está em sintonia com o 

“progresso” ou a “civilização” (ARANHA, 2001 p. 342.) e abre a discussão sobre o 

trem em seu tempo-espaço, como este mudou a rotina de horários das pessoas que 

faziam uso do trem, logo como este figurava como imagem de progresso e 

civilização. A chegada da estrada férrea em Mossoró foi dotada de muita 

importância, ao se notar pela fala do então intendente do município, Francisco 

Vicente Cunha da Mota: 

Fatos notáveis 

  Em 19 março de 1915, foi inaugurado solenemente o 
trecho da estrada de ferro de Mossoró, ligando esta cidade 
Porto Franco. [...] 

 [...] Estava realizado assim em pequena parte, o ideal 
que há mais de um século ocupava a nossa atenção e sobre 
o qual dispendimos sem vacilações a nossa energia. 
(FILGUEIRA. eti alii. 1980 p. 209).  

 

A chegada da estrada de ferro em Mossoró é colocada pelo intendente na 

época em questão, como fato notável, ao qual se tinha lutado por diversos anos. 

Como também se vê na passagem retirada do livro Notas e Documentos para a 

História de Mossoró, onde encontra- se transcrita reportagem do jornal “O 

Commercio de Mossoró”, que fala sobre a chegada do trem em Mossoró, e como 

causou espanto e curiosidade na população da cidade, o trem que na reportagem 

passa por uma personificação, sendo este grave e solene, recebendo saudações da 

população. “Toda a população correu a estação: eram homens, mulheres, meninos 

de todas as classes e todas as idades. O trem entrou grave e solene, devagar para 

não atropelar o povo que se apinhava em filas ao longo da estação, saudando-o e 

vibrando.”(Jornal O Commercio de Mossoró, 13-02-1915. IN: CASCUDO, 1995) 

O jornal “O Mossoroense”, também faz propaganda do trem, mostrando este 

como elemento da civilização e indispensável para não só a população 
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mossoroense, mas como também para todos outros lugares, colocando o trem como 

o elemento da Modernidade com mais, o qual tem influência na sociedade. O 

discurso sobre o trem no “O Mossoroense” é um discurso politico, pois apesar de 

exaltar a estrada de ferro como elemento modernizador, existia interesses políticos 

por trás, assim sendo o jornal estava sempre envolvido no apelo as autoridades 

politicas pelo prolongamento da estrada de ferro. Assim se vê na passagem do 

jornal:  

Estrada de ferro 

De todos os elementos vehiculadores do progresso e da 
atividade humana, de todos os engenhos de sua invenção, 
de todos os machinismos elaborados pela mão do homem, a 
estrada de ferro é incontestavelmente o mais transcendente 
e talvez o menos dispensável. 

 O povo mossoroense compreende muito bem o valor de 
uma estrada de ferro, ideal pelo qual se tem batido 
ardorosamente nos prélios da imprensa [...] 

Não ha cidadão em Mossoró que não esteja na expectativa 
a espera do encantado dia em que o jogo da politica ou a 
reação turoamulta desenfréada, venham obrigar os nossos 
patrícios “mal entendidos” a auxiliar o desembargador 
Fereira Chaves, no prolongamento dessa estrada. (jornal O 
Mossoroense, 26-02-1919). 

 

A reportagem do jornal tenta mostra todas as vantagens que a estrada de 

ferro pode trazer, exaltando-a como das invenções feitas pelo homem, o trem era 

incontestável, e que a população mossoroense já tinha incorporado no seu cotidiano 

o trem, mas envolto a essa saudação à estrada de ferro, há interesse politico, 

primeiro quando o jornal se coloca a frente do ideal do prolongamento da ferrovia, e 

também como representante do povo que reconhece o valor da estrada de ferro, e 

que quer o seu melhoramento, e segundo quando se relata que entraves políticos 

não atrapalhem as obras de prolongamento, logo assim o jornal também tem 

participação politica. 

Quando projetada a estrada de ferro Mossoró-Porto Franco pela firma 

Albuquerque & cia, esta sairia de Porto Franco indo alcançar a Paraíba, mas desde 

1915, ano da inauguração da ferrovia, as obras tinha sido paradas, sem haver 
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nenhum prolongamento para cumprir com os plano da firma concessionária da 

estrada de ferro. O que se vê em 1919 foi o retorno da campanha em favor da 

estrada de ferro como solução para os problemas que a seca gerava, como o 

transporte de alimentos para os flagelados da seca, trabalho para os que 

necessitavam de um ofício para escapar da seca, sendo o ócio visto pelas 

autoridades deste período como bastante prejudicial ao homem e a sociedade. O 

jornal “O Mossoroense” principal meio de circulação dessas ideias na cidade, 

também de comunicação de Mossoró com os demais locais, fez uma intensa 

campanha em prol do prolongamento da ferrovia, se valendo da seca como 

justificativa deste prolongamento: 

Cruel Perspectiva 

 Em taes circunstancias uma única solução se impõe ao 
patriotismo dos Governos do Estado e da União- a execução 
de obras de utilidade publica, taes que possam oferecer 
trabalho e subsistência a todos os infelizes atingidos pelo 
implacável flagelo. 

 Tal desideratum, cremos poderá ser cabalmente 
conseguido com a construção de alguns grandes açudes e o 
prolongamento da estrada de ferro, sendo esta 
especialmente uma obra de grande valor e absoluta 
oportunidade e que, no momento sobretudo, teria a 
vantagem de poder proporcionar trabalho a alguns milhares 
de indivíduos.(Jornal O Mossoroense, 30-04-1919). 

O que se observa na citação e o apelo do jornal ao Estado e a União 

execução de obras que deem trabalho aos flagelados, assim não se pede donativos 

para os flagelados, se foca nas obras que podem se realizados para combater a 

seca, mas se e para combater a seca, então não seria melhor com projetos em curto 

prazo, porque o prolongamento da estrada traria soluções mais adiante. A seca de 

1919 foi uma oportunidade para a elite de fazerem pedidos pelo prolongamento da 

estrada de ferro, percebe-se que o jornal da ênfase a esta obra quando cita que esta 

obra especialmente tem grande valor e oportuna, sendo assim oportuna pra os 

flagelados e para a elite mossoroense. Em 1919 se inicia o prolongamento da 

estrada de ferro, que é logo comemorada pelo jornal, mesmo antes da conclusão da 

obra, passando assim à impressão a população de Mossoró que esta obra tinha sido 

feita, o que já era realidade:  
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Victoria! 

 Afinal!... Depois de tantos anos de poderosa lucta, 
depois dos últimos mezes, dos quaes esse esforço 
recrusdeceu para ser levado ao limite extremo [...] eis que 
surge para os pioneiros da cruzada salvadora o diluculo do 
grande dia da victoria!... 

O prolongamento da estrade de ferro de Mossoró [...]  

[...] ao levarmos ao conhecimento do bom povo de nossa 
terra a grande noticia da próxima realização do ideal que 
todos vimos acalentado há tantos anos. (Jornal O 
Mossoroense, 31-07-1919). 

O jornal logra a vitória de conseguir o prolongamento para a estrada de ferro, 

põe os esforços realizados para fazer esta melhoria como uma luta, uma cruzada. O 

questionamento a se levantar é saber qual o ideal, que o jornal o refere, seria este 

ideal o de ajudar os flagelados da seca, ou do prolongamento da ferrovia, eis uma 

confusão de interesses, que pode sim ter sido feito propositalmente, pois se fez 

campanha pelo prolongamento da estrada de ferro em prol dos flagelados, é não o 

prolongamento da estrada de ferro para obter progressos para a cidade de Mossoró. 

De fato o prolongamento da estrade ferro só veio a ser concluído no ano de 

1927 quando a estrada de ferro alcançou a cidade de São Sebastião (CASCUDO 

1995). Até esta data os grandes empórios comerciais já tinham suas ferrovias bem 

desenvolvidas, Mossoró em termos de transporte de mercadorias ficou um pouco 

prejudicada neste período, pois sua estrada de ferro era pouco avançada, ficava 

compreendida entre Porto Franco, Mossoró e São Sebastião, ou seja, um trajeto 

curto que não propiciava intercâmbios comerciais com outras cidades do interior. Era 

um percurso pequeno, que geralmente contemplava o transporte de gêneros 

alimentícios, já o transportes de pessoas, só aconteciam três dias na semana, assim 

estas mesmas recorriam a comboios, mostrando que o trem não absoluto neste 

cenário, sua estrutura era frágil, como se vê em uma reportagem do “O 

Mossoroense”, a qual o Coronel Francisco Marcellino, responde perguntas sobre 

como anda o progresso da cidade de Mossoró, ao “Jornal do Commercio” de Recife: 

-E o trafego é feito com regularidade? 

- Perfeitamente. Apesar do material rodante, um pouco 
estragado, os trens não cessam, principalmente os 
destinados à conducção de gêneros alimenticios e de 
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exportação. Os de passageiros correm às segundas, 
quartas e sextas, havendo porém o habito de se fretar 
comboio extarordinario, quando inesperadamente chegam 
vapores e certos viajantes não podem perder tempo com a 
espera da conducção. (Jornal O Mossoroense, 22-05-1920). 

 

 Apesar de ser um pouco acanhada a estrada de ferro de Mossoró, não 

significa que esta não tivesse tido importância, a estrada de ferro foi pleiteada palmo 

a palmo, de certo não era uma ferrovia de grande extensão, mas significava 

progresso, para Mossoró seria mais um elemento modernizador, é tanto que nos 

pontos onde passava a linha férrea os comerciantes se acotovelavam para fincar 

seus armazéns, a estrada de ferro virou uma vitrine comercial. Ao se pensar a 

importância da estrada de ferro de Mossoró, vem em menção o fato da planta da 

cidade de Mossoró em 1926, ter como base o caminho formado pela estrada de 

ferro, era nesta direção que a cidade tinha que crescer, seguindo a estrada de ferro. 

  

Conclusão 

O jornal “O Mossoroense” era feito por uma elite, que buscava a partir das 

publicações de “O Mossoroense”, discutir entre si como conseguir estar de acordo 

com as novas demandas modernizadoras, onde estimulava a aquisição de 

elementos modernizadores, como também a gestação de comportamentos 

civilizados condizentes com a época em questão. Mas o que se pode perceber é que 

este jornal ao publicar matérias sobre a Modernidade buscava muito mais satisfazer 

seus anseios, portanto, o jornal era escrito por uma elite para a elite, não era um 

jornal para as demais classes, apesar de incluir toda a população na discussão 

destes assuntos, não tinha a intenção da inclusão destes nesse processo 

modernizador e nem dar voz a estes nesta contenda, mas sim faze-los acreditar que 

Mossoró era sim uma cidade moderna. 

Os elementos modernizadores como os melhoramentos urbanísticos, o trem, 

a higienização dos espaços, foram divulgados plenamente no jornal como algo real, 

que pode se afirmar que diante da posse destes elementos Mossoró se tornaria uma 

cidade moderna. O que jornal tentava tornar vivíveis e dizíveis acerca destas 

mudanças que ocorriam na cidade de Mossoró, formando uma nova formação 
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discursiva, a de que se estaria vivendo o moderno se tivessem se utilizando desses 

elementos, e que a partir de então se criaria hábitos correspondentes com a 

Modernidade, destarte se criou um discurso que só seria moderno, aqueles que 

possuíssem elementos modernizadores para poderem adaptar seus costumes a 

Modernidade. 

Concluo, pensando que houve sim Modernidade em Mossoró, uma 

Modernidade confusa, que era dita por uma elite que buscava se auto afirmar como 

detentora da Modernidade, mas que não se tinha muita clareza, precisão do que 

seria a própria Modernidade, até por que se adquiria Modernização, representada 

por elementos modernizadores que por muito às vezes tinham pouca estrutura, se 

tem o exemplo da estrada férrea se iniciou em 1912 e só veio a ser terminada na 

década de 1950 , mas nem por isso se deixou de modificar os hábitos das pessoas 

que se utilizavam do trem, gerando comportamentos modernos na população, 

portanto chego à conclusão que houve uma fraca Modernização seguida por uma 

tentativa de Modernismo, como a Modernidade é entendida com uma bifurcação dos 

dois conceitos anteriores, o que houve em si foi à propaganda do jornal “O 

Mossoroense” à população que Modernidade tinha sido implantada em Mossoró. 
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O “OURO BRANCO” E AS RELAÇÕES POLÍTICAS DE AREIA BRANCA RN 
 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo esboçar um mapeamento analítico 
sobre os eventos e discursos que se deram sobre a emancipação política do 
município de Areia Branca-RN e os nomes políticos a ela envolvidos, suas ações, 
onde atuaram e com que fim. Para tal, buscaremos compreender o contexto 
econômico do Rio Grande do Norte. A Economia Salineira era um dos fortes pontos 
de estrutura e desenvolvimento na região e sua percepção foi alvo de muitas 
questões políticas que deixaram claro seu valor. Dessa forma, usaremos em nosso 
trabalho análises de periódicos e atas de leis governamentais, com o fim de melhor 
embasar a hipótese de ligação entre a economia salineira e esses grupos políticos, 
além de investigar como essa adição dá resultado à emancipação da cidade e 
projeção a esses nomes na sua gerência política.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Economia Salineira. Grupos Políticos. Emancipação. 

 

 

ABSTRACT: This essay aims to sketch an analytical mapping of the events and 
speeches about the political emancipation from Areia Branca – RN town and the 
political names involved at this, their actions, where they acted and the purposes. 
Moreover, we intent to understand in which economic context the Rio Grande do 
Norte was inserted. The Salt Economy was one of the strengths  points of structure 
and development in the region and  its perception has undergone many political 
issues that made clear its value. Thus, this work will be developed using analyzes of 
periodicals and minutes of government law to better support the hypothesis of 
connection between salt economy and these political groups, besides to investigate 
how this addition gives results at the city emancipation and projection of these names 
in their management policy. 
 
KEYWORDS: Salt Economy. Political groups. Emancipation. 
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 Introdução 

 

Areia Branca no decorrer de sua história já emancipada, sempre foi 

fortemente ligada ou como podemos dizer; “imbricada” a Mossoró, quando se fala 

em urbanização, economia, política, turismo e educação são comuns os discursos 

comparativos com sua vizinha chamada “Cidade do Sal”, ora se a produção em 

massa desse produto se localiza em Areia Branca que está geograficamente 

cercada de Baldes de Sal, é no mínimo indagável que ainda hoje se ouçam 

discursos dessa natureza, deixando essa questão de o que é de quem de lado, 

iniciamos nosso estudo olhando para um recorte temporal anterior a 

emancipação(1927), quando Areia Branca ainda Vila, era administrada pela cidade 

de Mossoró que passava por uma urbanização decorrente de um processo de 

Modernização, o desenvolvimento tanto da vila enquanto porto, (já que sendo uma 

região litorânea tinha mais facilidade em receber navios com mercadorias do que o 

porto no rio Mossoró), quanto pelas salinas que haviam naquela região, foi o 

suficiente para que mais famílias da elite de Mossoró fossem para aquela região, a 

economia que era obtida pelo comercio marítimo que permitiu a exportação de 

mercadorias do forte, e em expansão do comércio de Mossoró para o exterior, e 

pela produção do sal.  

No entanto essa vinda acarreta em percepções empreendedoras acerca da 

prosperidade daquela região, e logo o olhar passa a ser não apenas para ao porto, 

mas sim para a lucratividade que as salinas poderiam dar, Iniciaremos dando um 

panorama geral sobre o cenário em areia branca advindo da guerra em grossos, 

salientando a importância do sal para os olhares de outros estados,  depois vamos 

analisar alguns discursos sobre insatisfação para com a administração vinda de 

Mossoró, o que acarreta em desejo de desligamento e sobre o potencial que a vila 

de Areia Branca tinha, depois fecharemos com a análise dos discursos durante a 

emancipação, as ações das elites e suas medidas mediante a tal desligamento.  

O Sal Desperta o Interesse de Fora e de Dentro 

 

A “Guerra de Grossos”, que se deu por questões territoriais com o Ceará, que 

reclamou aquele território salineiro, levando tropas para aquela localidade causado 

um desconforto no cotidiano local, a vila de Areia Branca serviu de base para as 
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tropas norte-rio-grandenses que vinham defender sua economia ameaçada por outro 

estado.  

Sobre essa questão FERNANDES,Saul.2012. entende:  

“Segundo as autoridades cearenses, o Rio Grande do Norte 
estaria adentrando em sua jurisdição demarcada pela Carta 
Régia de 1793 e corroborada pelos documentos de 1801, 
1811 e 1818. Por mais que a Constituição de 1891 
garantisse autonomia para os estados gerirem seus 
recursos, o Ceará não tinha liberdade para oficializar os 
seus limites e o seu território, sobretudo as regiões que não 
eram reconhecidas pelos estados que com ele se 
limitavam.” P- 41 

Analisando o jornal o mossoroense, podemos perceber como o conflito se 

lança aos olhos norte rio grandenses daquela região. 

FERNANDES,Saul.2012. expõe: 

“As edições dos dias 28 fev., 31 mar., 20 abr., 12 jun., 27., 
29set. de 1903 trazem algum tipo de conteúdo sobre a 
disputa territorial. Ou seja ao menos uma edição do mês fez 
referência ao assunto, estando os cearenses a serem 
retratados como invasores, ambiciosos, traidores, facínoras, 
jagunços, sem bom senso e insensatos pelos artigos e 
imagens do jornal.” P- 57   

O que notamos ao analisar esses discursos, é que em percepção norte rio 

grandense, seu olhar sobre a motivação cearense de invasão é derivado da cobiça, 

cobiça pelos territórios de produção de sal, assim, A guerra de grossos  surge como 

motivação para um cuidado com aquelas áreas, logo “O Sal como Economia Norte 

Rio Grandense” passou a ser visto com “melhores” olhos pelos dirigentes. 

.É nesse ponto que nosso artigo vai buscar auxiliar a compreensão, e fazendo 

um mapeamento dos discursos gerados pelas elites e as medidas tomadas 

culminando na emancipação política de Areia Branca, visamos nos aproximar da 

questão que norteará os estudos que estão por vir, com a seguinte problemática;  

Como a partir da Economia Salineira, Grupos dessa elite se projetaram na política 

Areia Branquense? Nos embasaremos teoricamente nos estudos de Reinhart 

koselleck sobre o Espaço de Experiência e Horizonte de Expectativa de maneira a 

melhor compreender as ações desses grupos mediante o contexto estudado.  

O Padrasto Desnaturado 

È a partir dessa experiência e de outras, que grupos vão perceber a 

importância de se preservar as riquezas do território, vigiá-lo, mantê-lo sob olhos 
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capazes, não seria de admirar para esses grupos que o que aconteceu em grossos 

pudesse despertar a cobiça pelo sal em Areia Branca, foi muito complicado durante 

nossa pesquisa pensar os grupos como apenas gananciosos e famigerados em 

busca de poder. Não poderíamos partir de um ponto de perfil desses grupos, era 

necessário uma compreensão mais contextual sobre o que viriam a ser suas ações. 

Advindos de Mossoró e outras regiões, esses administradores da vila de Areia 

Branca possuíam experiência empreendedora, então eram muito perceptivos nas 

questões de desenvolvimento econômico na região, e logo começaram a ver a vila 

com um horizonte mais amplo, com possibilidades de desenvolvimento significativas, 

sendo assim perceberam que a gerencia vinda de Mossoró estava sendo 

insatisfatória, não estavam explorando o potencial que aquela terra poderia ter.  

Começamos o nosso mapeamento sob essa perspectiva, e tencionamos 

nossas fontes periódicas de modo a analisar os discursos produzidos sobre areia 

branca e sua gerencia nos anos anteriores a 1927, ano de sua emancipação, e 

delineamos os discursos de modo a buscar perceber a intenção de quem os 

escrevia e os enviava ao jornal o mossoroense, e obtivemos um resultado parcial de 

como era a relação entre cidade e sua vila, em 1916 foi publicado no jornal o 

mossoroense um poema vindo de areia branca com o seguinte conteúdo:  

“Areia Branca (prospera e florescente Villa sem hygiene e 
quasi sem barra.) 

Nesga de terra que se sacrifica, 

Oh, branca terra das areias brancas! 

Si um mau governo com teu porto implica, 

Sê mais altiva, do teu seio arrancas, 

Uma por uma, essas minas brancas, 

De branco sal que ao mesmo enrica! 

Não viste agora o que elle fez comtigo? 

Deu-te hygiene por pequena esmola 

Mas esta mesma, p`ra maior castigo 

Hoje te nega, e nem sequer consola 

Saber que a costa, a não ficar de esmola, 

Pobre esmoler só de Inglaterra amigo!... 
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De que serve a exportação de sal? 

De que vale ter porto franco? 

Si é da união que te provem o mal... 

Si tarde ou cedo, em derradeiro atranco 

Has de morrer, se te faltar o franco 

Porto que tens, e teu melhor canal! 

Velão dois homens- sentinellas mortas 

De trabalharem na apertada barra! 

Mais de dez damas vão fechar-te as portas, 

E não se lembram que tu indo á garra 

Para a sahida desse sal que exportas! 

Já uma vez em ti cravou um dente 

A peste negra, que foi funesta! 

Mas pouco importa que ainda morra gente, 

Si desprezada tua sina é esta! 

E a febre agora se for mais funesta, 

Que perde a Patria, a união que sente? 

Queres que fique reduzida a zero, 

Pois defender-te ninguém vai nem deve, 

Porque, de longe, só o simples- quero!  

De alguém que pode e friamente escreve 

Sabias medidas de cumprir se deve 

Lembra o reinado de terror de Nero! 

Teu solo rico para o teu sustento 

Produz de sobra, mas tu tens padrasto 

No patriota que por ter talento, 

Julga supérfluo ter comtigo mais gasto! 

Maldito seja tão ruim padrasto 

Das bombochatas e do fingimento!... 

        Villa de Areia Branca.  
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                              UM HABITANTE.” Jornal o Mossoroense. 
3 de março de 1916.  

Este poema anônimo enviado ao jornal o mossoroense foi muito discutido 

entre os autores deste presente artigo, pois a eloquência das palavras e a criticidade 

davam um entoar de instrução de escrita, ou seja, o fato da eloquência nas palavras 

e o contato com o jornal o mossoroense, nos deu a entender que se tratava de 

alguém da elite que residia em Areia Branca e que estava insatisfeito com a situação 

atual da Villa, o fato de ser sem autor, também nos deixou a pensar, seria uma rixa 

política? Ou ate mesmo receio de uma retaliação, já que o jornal o mossoroense 

escrevia em prol de uma elite. 

Em vista dessas duvidas a única vertente que podemos tirar disso e é o que 

nos interessa aqui, é que a vila de Areia Branca estava se queixando com a cidade 

de Mossoró, e acreditava que seu futuro não deveria depender de seu “Padrasto”. 

Também nos inquietamos sobre o trecho “A peste negra que foi funesta,mas pouco 

importa que ainda morra gente, se desprezada tua sina é esta,”. Diante de tal trecho 

buscamos nos anos anteriores algum indicio ou dado que nos remetesse a algum 

mal epidêmico que viesse a ter estado na vila, e eis que em 1910, encontramos a 

seguinte nota no jornal o mossoroense:  

“Febres de Areia Branca 

  Continuam a nos chegar de Areia Branca noticias 
inquietadoras relativamente ás febres paludosas que alli 
reinão de algum tempo a esta parte. 

 Que nos conste providencia nenhuma ainda foi tomada 
no sentido de socorrer aquelle pobre povo, privado dos mais 
comezinhos recursos de defêza e de combate, contra tão 
insidioso quanto terrível inimigo. 

 Segundo nos informam o DR. Aurelio Pinheiro, 
facultativo até agora alli rezidente, e que com louvável 
solicitude e caridade ministrava seus valiosos serviços 
profissionais ao não pequeno numero de doentes existentes, 
retirou-se para Macáu, ficando improfícuos todos os 
esforços e tentativas postas em acção junto ao governo para 
mantê-lo alli, ao menos emquato durasse esse mau estado 
de cousas. 

              É o caso de dizer-se: Salve-se quem puder.” 

Com isso tiramos a duvida sobre o que o autor anônimo queria dizer com 

peste negra, analisando essa passagem, percebemos e podemos dizer com mais 

crédito que nos anos anteriores a emancipação areia branca vivia uma insatisfação 



 

 | O “OURO BRANCO” E AS RELAÇÕES POLÍTICAS DE AREIA BRANCA RN 390 

 

para com a gerencia de Mossoró, o que estaria mais sucessiva a uma busca por 

desligamento. 

A Vila m Ascensão pelo sal 

 No entanto, com o passar dos anos os discursos são voltados ao progresso 

daquela vila, e o progresso está ligado ao sal, ao analisarmos uma nota de 1924 

onde há uma reunião em Mossoró com os salineiros tanto de Mossoró, quanto de 

areia branca, pudemos dar seguimento ao mapeamento do caminho para o 

desligamento que viria três anos depois, segue nota: 

“Negócios de Sal uma opinião sensata 

  Em dias de mez passado, teve lugar na secretaria da 
intendência municipal desta cidade, uma reunião a que 
compareceram quase todos os salineiros d`este e do 
município de areia branca, com o fim de trocarem ideias, 
sobre medidas conducentes á attenção dos effeitos da crise, 
por que actualmente passa a industria salineira. 

 Dos alvitres então lembrados mereceu, a nosso ver, 
especial destaque, o da convocação de um congresso de 
salineiros para ser presidido pelo governador na capital do 
estado, alvitre esse que, suggerido pelo Sr.Cel.Francisco 
Fausto, ficou para ser apreciado em outra reunião que 
depois se efetivou na Villa de Areia Branca.  

 Antes, porém de vir á baila esse alvitre do Cel Fausto, O 
Sr. Cruz Cordeiro, entre outros occupou-se do assunpto que 
fazia objeto da reunião, discorrendo com felicidade sobre os 
males que mais directamente recaem sobre a nossa 
principal industria.” Jornal o Mossoroense 31 de janeiro de 
1924. 

 Surge então o nome que vai ser projetado com bastante força dentro 

da política areia branquense o coronel Francisco Fausto, que será mencionado 

posteriormente em outras ocasiões importantes para a vila, outra, e de importante 

percepção obtida nessa noticia,  é de como a economia do sal já esta consolidada, 

notamos então que a relevância está no potencial salineiro que a vila tinha, a 

preocupação com a crise de sua economia, já podemos pensar uma vila sendo 

preparada para um desenvolvimento voltado e baseado na economia do sal e os 

nomes de seus feitores sendo lançados na mídia e no conhecimento publico. Segue 

nota sobre a presença do governador na vila e a construção de mais uma salina: 

“ Salinas modelo 

 Aproveitando a sua vinda aqui e a Areia Branca, o 
Exmo. Sr. Dr. José Augusto, prezado governador do estado, 
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quer deixar mais um traço importante de sua visita a estes 
trechos da terra Rio Grandense, lançado os fundamentos de 
uma salina que servirá como escola de feitores. 

 A nova salina será construída em terreno cedido pelos 
irmãos Oliveira, na salina S. João, por três annos, ao 
estado, já tendo havido a respeito de sua inauguração 
entendimento entre o Dr. Antidio Guerra, digno diretor da 
agricultura e obras publicas, e o nosso colaborador Dr. 
Eufrasio de Oliveira, estando dependente o dia daquella 
solenidade do Exmo Sr. Dr. Governador.” Jornal o 
mossoroense. 12 de outubro de 1924. 

O crescimento como podemos perceber estava se dando de maneira rápida e 

desenfreada, a presença do governador estipula um grau de importância vindo do 

estado para com a vila que agora terá uma “salina estadual”, mesmo sendo 

construída em terreno privado, os nomes começam a surgir, como os irmãos 

Oliveira, e a eles esta associado o desenvolvimento da vila e sua prosperidade.   

Daqui em diante vamos discutir acerca desse desenvolvimento, e de como a 

Villa foi progredindo ante a economia do sal, e também de como seus dirigentes vão 

ser postos a publico mediante essas melhorias, areia branca teve uma certa 

qualificação mediante a investida da economia salineira, e as melhorias já eram 

significativas:  

“A inauguração da luz elétrica de Areia Branca, sessão 
solene, o baile outras notas.  

 A ceremonia da inauguração da luz elétrica na vizinha 
Villa de Areia Branca, foi desses acontecimentos que, pela 
sua magnitude, deixam uma recordação immorredoira na 
memoria de quantos tiveram a dita de assisti-lo. 

 A realização desse grande passo dado no caminho do 
progresso, deu-se ao laborioso povo areia branquense á 
administração criteriosa e escarecida do cel. Francisco 
fausto de Souza, honrado chefe político daquelle município 
e presidente do executivo local.  

 O cel. Francisco fausto, pela sua actuação patriótica nos 
negócios públicos do município de Areia Branca, faz juz a 
maior estima e acatamento dos seus munícipes.(...) as 17 
horas inaugurou-se a luz publica e particular de Areia 
Branca, produzindo magnífico efeito e causando grande 
contentamento na numerosa população da maior e mais 
prospera Villa do rio Grade do Norte.(...) a intendência 
municipal de Areia Branca, na gestão do Cel Francisco 
Fausto de Souza, já inaugurou, além da iluminação elétrica 
para serventia publica, os grandes e confortáveis prédios 
modernos onde se acham installados o matadouro, o 
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mercado publico, a intendência municipal, fez a 
remodelação do prédio do grupo escolar, alem de outros 
melhoramentos de menor vulto.” Jornal o mossoroense. 11 
de julho de 1925. 

Alem da vila sob estas condições agora estar com ares de uma pequena e 

organizada cidade, com o seguinte acontecimento nos é perceptível o nome que foi 

ovacionado pelo jornal o mossoroense, que trouxe a luz elétrica para iluminar e 

energizar os numerosos habitantes, o Cel. Francisco Fausto surge como o homem 

que ergueu a vila de Areia Branca, que trouxe melhorias para a tão outrora Villa 

sofrida e esquecida, no entanto voltemos a criação da salina estadual, o crescimento 

na produção do sal refletindo nas medidas e posições dos administradores da vila, 

se ali era o local onde se estava um ponto de produção forte salineiro, não era de se 

imaginar que a vila recebesse desenvolvimento urbano, atrelado ao 

desenvolvimento da economia salineira, atrelado ao posicionamento e articulação de 

grupos da elite na política local, o que culminaria obviamente na emancipação da 

vila dois anos depois.  

A Cidade Refinada 

 

Pensando que teríamos mais dados e discursos sobre e emancipação em si, 

fomos surpreendidos com a falta de noticias geradas sobre tal acontecimento, 

parecia que era já tão normal o que estava por vir que tivemos que consultar os 

acontecimentos associados as elites,  sobre a emancipação. Segue simplória nota 

no mossoroense; “Areia Branca foi elevada a Cidade, Natal 11= Foi Apresentado á 

Assembléia do Estado, um Projecto elevando á cidade a próxima Villa de Areia 

Branca.” (Jornal o mossoroense. 16 de outubro de 1927.) 

O projeto apresentado foi quase que despercebidamente publicado em uma 

pequena parte inferior da pagina do jornal, como se fosse uma noticia simples e sem 

importância, o que nos deixou na duvida; será que a emancipação não foi vista com 

bons olhos pela elite mossoroense? Ou será que já era tão claro o destino da vila 

ate então com uma urbe digna de cidade, que não recebeu o status que a ocasião 

merecia? sobre essa minimização do acontecido pelo jornal o mossoroense, 

concordamos que pode ter sido em decorrência do contexto da data, já que o ano da 

emancipação de Areia Branca, foi também o ano do ataque de lampião a Mossoró, 

deixando essas duvidas de lado, nós nos focamos em buscar mais sobre a 
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emancipação e tudo o que conseguimos foi ata de lei com a aprovação, elevando a 

Vila de Areia Branca a cidade de Areia Branca:  

“lei n. 656, de 22 de Outubro de 1927 

 Eleva á categoria de cidade as villas de Areia Branca e 
Parelhas. 

 O presidente do Estado do Rio Grande do Norte, faço 
saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sancciono 
a presente lei:  

 Art 1 – Ficam elevadas a categoria de cidade as villas 
de Areia Branca e Parelhas. 

 Art 2- Revogam-se as disposições em contrário. 

 Palácio da presidência do Estado do Rio Grande do 
Norte, em Natal, 22 de outubro de 1927, 39 ° da Republica.”  

Assim se deu a emancipação de Areia Branca, em experiência a tumultos no 

cotidiano causados pelo conflito pelas terras alem rio, as dificuldades em sua 

estrutura de vida,  o conflito de grossos deixou os grupos atentos a importância 

econômica da produção salineira, fomentou a visão empreendedora e ampliou a 

ambição.  Muito mais longe se poderia chegar se aquela região fosse melhor 

aproveitada, acreditamos que a questão de grossos não foi o ponto de partida para a 

corrida que culminaria na emancipação, mas foi um ponto decisivo, pois foi notado 

que os custos que se estavam dispostos a chegar pelo sal eram altos. 

Os problemas que se acometeram sobre a vila como as febres e a chamada 

má gerencia, enfatizada pelo nosso autor desconhecido do poema, nos servem de 

cimento para um olhar sobre a mentalidade dos gerentes de areia branca naquela 

época, se, tinha-se a consciência de que aquela região poderia prosperar, agora 

com essa negligencia vinda de seus gestores sabia-se que não prosperaria 

enquanto imbricada com Mossoró, por outro lado, e isso não mencionamos 

anteriormente por não nos caber no tema, a visão destinada a Mossoró não pode 

ser apenas percebida como insatisfatória, mas também de inspiratória, Mossoró 

outrora era Vila de Assú, e a partir de seu crescimento econômico pelo comercio e 

pela economia salineira, desenvolveu-se urbanisticamente se projetando como uma 

das mais importantes cidades do estado, e estava ali vizinha, então as melhorias 

eram necessárias para que como a exemplo da cidade ao lado, a maçã não caísse 

tão longe da arvore. 
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Com o desenvolvimento nos serviços e na economia, com a chegada da 

salina anunciada pelo governador do estado, A vila parecia estar finalmente em vias 

de sair pronta, os grupos estavam presentes, eles se articularam mediante a 

experiência obtida pelo seu contexto, viram as transformações a sua volta e agiram 

em prol de um horizonte de expectativas, o olhar sobre os acontecimentos que 

levaram ao sucesso de Mossoró, as salinas sendo valorizadas dentro e fora do 

estado são o espaço de experiência, o passado ligado ao presente desses grupos. 

O crescimento da vila a construção da “salina estadual” e desenvolvimento urbano e 

emancipação política são o horizonte de expectativa, que é o presente ligado ao 

futuro desses grupos, eles tomaram consciência do seu passado, e o ligaram ao 

presente, e a partir dai projetaram um futuro, esses grupos estiveram presentes 

nestas etapas que se passaram a fim de moldar o sal bruto que era o porto franco, a 

época da tempestade de febres onde a Vila sofreu tal como a produção de sal sofre 

com as chuvas, e o crescimento e desenvolvimento ate chegar a projetada 

emancipação, onde os nomes pertencentes a elite estariam consolidados 

politicamente naquela região, como se este fosse o produto final, como se a 

emancipação de areia branca tivesse sido refinada para tal objetivo.              
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Resumo: 

Apresentamos o relato de uma atividade desenvolvida pelo PIBID-História-UFRN no 
ano de 2013, durante a participação na Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura 
(CIENTEC) na UFRN-Natal. Atendendo à demanda do evento, que teve como 
temática anual, “Educação e Esporte”, foi escolhido como objeto de estudo a 
Capoeira. O trabalho teve como finalidade historicizar a trajetória da Capoeira no 
cenário brasileiro - do período imperial e republicano até início do século XXI - para 
entendermos a relação da história da Capoeira com os debates, conflitos e disputas 
que fizeram parte do processo de construção da identidade nacional em diferentes 
contextos, sobretudo no que se refere ao legado cultural das populações africanas e 
afrodescendentes. O trabalho foi desenvolvido a partir da produção de um texto 
geral sobre o assunto que foi exposto em formato de banner, contextualizando a 
Capoeira nas diversas épocas. Foram utilizadas bibliografias específicas sobre os 
períodos estudados (como a obra O Brasil Republicano, de Jorge Ferreira e Lucília 
Delgado), como também documentos exclusivos sobre a Capoeira (como o 
Inventário para registro e salvaguarda da capoeira). A confecção de um jogo 
didático, também foi outro procedimento utilizado, objetivando articular imagens e 
trechos correspondentes a cada período histórico em que a prática da Capoeira era 
retratada, proporcionando a possibilidade de aferir se o conteúdo exposto foi 
assimilado. Os resultados obtidos foram satisfatórios e colaboraram 
significativamente para a compreensão das questões que permeiam a prática da 
Capoeira ao longo dos períodos, ampliando as concepções do público presente, 
desde estudantes da educação básica, professores universitários e os próprios 
praticantes da Capoeira. Além disso, o trabalho foi disseminado para além da 
CIENTEC, pois o trabalho foi exposto em diversas escolas da rede pública de 
educação a pedido dos professores. 

Palavras-chave: Cultura, Identidade, Ensino. 
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INTRODUÇÃO: 

O projeto PIBID-CAPES-UFRN tem como finalidade aprimorar a formação dos 

estudantes dos cursos de licenciatura, contribuindo a partir da iniciação à docência 

um contato inicial da realidade escolar e com a prática docente. O programa 

proporciona uma interação dos futuros professores e de sua vivência acadêmica 

com a Educação Básica e o próprio ambiente escolar, visando assim o 

desenvolvimento de um trabalho coletivo, entre esses dois espaços de produção de 

conhecimento e de seus sujeitos participantes, sem hierarquizá-los.  

O projeto atenta também para a articulação da teoria e da prática, nas 

experiências didático-pedagógicas, focadas essencialmente na prática docente e na 

resolução de possíveis problemas e dificuldades por vezes encontradas no ambiente 

escolar, afinal o ensino é um processo proativo, o qual necessita da interação e 

participação dos discentes como sujeitos essenciais para fundamentar o processo 

de ensino-aprendizagem.  

Promovendo o contato dos licenciandos com o contexto escolar, 

impulsionando muito mais do que apenas a observação das aulas, mas a 

oportunidade de pensar o ensino com um olhar mais aguçado, viabilizar o 

desenvolvimento de projetos que contribuíam de maneira significativa dentro desse 

ambiente escolar, que produzam um efeito positivo na qualidade de ensino, 

lembrando-se sempre que uma boa formação docente se faz na prática, no 

reconhecimento do campo escolar como viável a mudanças e a melhorias e união 

dos saberes acadêmicos e escolares.   

A participação em eventos e atividades paralelas a nossa atuação na 

Educação Básica também é um dos benefícios do PIBID-UFRN, promovendo assim 

um melhor contato com a pesquisa e o ensino. Preocupação cada vez mais latente: 

ser um professor-pesquisador, e que as duas vertentes não sejam separáveis, unir 

ensino, pesquisa e extensão é um desafio que nós como futuros docentes devemos 

almejar, visando justamente a produção de conhecimentos e a melhoria da nossa 

formação docente.  

O artigo em questão tem dois direcionamentos, o primeiro diz respeito a uma 

análise sobre a problemática de a pesquisa estar diretamente relacionada à prática 

docente, pensando assim na posição de um professor-pesquisador e como uma 

pesquisa sobre a trajetória da Capoeira no Brasil pode se fazer presente nesse 
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contexto. O segundo direcionamento é apresentar como foi desenvolvido o trabalho 

sobre a Capoeira apresentado na Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura 

(CIENTEC) na UFRN-Natal, em outubro de 2013, o que foi produzido e seus 

resultados. 

 

 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 

O trabalho foi desenvolvido para a participação na CIENTEC. O evento teve 

como temática “Educação e Esporte”, e atendendo a essa demanda do tema, 

escolhemos como objeto de estudo a Capoeira, essa manifestação cultural 

caracterizada pela sua multidimensionalidade (luta, dança e jogo ao mesmo tempo) 

e que foi homologada também como esporte desde o ano de 1972, pelo CND 

(Conselho Nacional de Desportos). Sem deixar de citar também toda sua bagagem 

histórica através da relação com as práticas culturais africanas e afrodescendentes.  

O trabalho teve como finalidade historicizar a trajetória da Capoeira no 

cenário brasileiro - do período imperial e republicano até início do século XXI - para 

entendermos a relação da história da Capoeira com os debates, conflitos e disputas 

que fizeram parte do processo de construção da identidade nacional em diferentes 

contextos, sobretudo no que se refere ao legado cultural das populações africanas e 

afrodescendentes, para que assim, não só os alunos da Educação Básica de Ensino 

(grande parte do público do evento), mas também para que todo o público visitante 

se aproximasse desse debate que faz parte da formação da identidade brasileira. 

 

Pesquisa e Ensino: a Capoeira como abordagem  

Os profissionais docentes, assim como as produções acadêmicas procuraram 

nos últimos anos o direcionamento a uma formação docente que una a pesquisa e o 

ensino. A busca por tal formação permite uma ampliação na produção do 

conhecimento, bem como uma melhoria na formação do professor-pesquisador.   

É a partir da década de 1980 que emerge de forma mais latente a 

preocupação com uma formação encaminhada nesses moldes. Distanciando-se da 

crítica que prevalecia ao pensamento anterior, pautada sobretudo no ensino 

“tradicionalista”, com o professor no centro do processo de ensino. Sabe-se que 

atualmente essa perspectiva de ensino é considerada obsoleta, optando-se por um 
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novo ideal no processo de ensino em que a integração da docência à pesquisa é 

almejada, contando com o docente em uma posição cada vez mais atuante, 

dispondo de uma participação mais reflexiva e consciente, conseguindo assim 

agregar qualidade ao seu papel docente. (AZEVEDO, 2011). 

Diante de tal realidade, entende-se que a profissão docente requer atributos 

que a possibilite progredir e tornar-se mais qualificada, sendo a pesquisa um dos 

caminhos capaz de conceber esse avanço. É relevante perceber a docência como 

um trabalho interativo entre seres humanos, observa-se essa questão na 

perspectiva de Tardif e Lessard (2007), na obra O Trabalho Docente: “[...] Com 

efeito, ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para seres 

humanos[...]”. A partir da concepção dos autores, entende-se que é o objeto humano 

quem está no centro do trabalho docente. Em consequência disso, deve-se entender 

que o “outro”, no caso o discente como ser humano estará sujeito a escolhas, seja 

de iniciativas, ou mesmo oferecendo resistência as ações desenvolvidas pelos 

docentes. 

Convém ressaltar, que será por meio dos estudos e investigações realizadas 

por esse professor-pesquisador que o seu raio de atuação e experiência se 

ampliará, para que na prática, em sala de aula, as diversas situações possam ser 

enfrentadas da melhor maneira possível, seja tentando encontrar uma estratégia 

viável, ou mesmo traçando novas direções, mas que ao final possibilitem o 

encaminhamento do processo de ensino e aprendizagem.  

Todavia, é importante destacar que a importância da integração ensino e 

pesquisa está além de possibilitar apenas a busca por novas estratégias de ensino 

através das pesquisas, permite também repensar a prática docente, enfatizando um 

ensino mais reflexivo, como já comentado, pautado na conscientização do 

profissional docente, tendo como base no processo de ensino-aprendizagem o 

discente (Mizukami, 2002).  

Conforme observado, aliar pesquisa e ensino tem sua importância refletida 

exatamente na prática docente, e na melhoria dos métodos e abordagens utilizadas 

pelo docente. Nesse sentido, este trabalho atenta também para a relevância 

encontrada nesses dois elementos essenciais para a formação docente, que devem 

se complementar.  Partindo dessa premissa, o trabalho se desenvolveu levando em 

consideração a pesquisa e a possibilidade de disseminar as questões dessa 
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pesquisa para o público em geral, não limitando-se aos discentes, mas sim a toda 

uma comunidade que teve a oportunidade de ampliar suas concepções sobre as 

questões que permeiam a prática da Capoeira ao longo dos períodos.   

A partir deste trabalho, analisamos a historicidade da Capoeira nos diferentes 

períodos, atentando para o seu viés educacional referido principalmente nas 

propostas educacionais e nos documentos que fundamentam essas propostas.  

Dentre os documentos relevantes têm-se os Parâmetros Curriculares Nacionais + 

(2002), o qual deixa claro em suas propostas os elementos significativos e que 

devem ser abordados no processo de ensino-aprendizagem de História. Evidencia-

se por meio desse documento a ênfase no estudo das relações sociais, indicando a 

maneira como os grupos, ou mesmo indivíduos passam a se enxergar dentro de um 

sistema de relações sociais, de acordo com a ideia advinda da Escola dos Annalles, 

ampliada à Nova História, e aliada as aproximações da História com a antropologia.  

É pertinente afirmar, que conceitos como o de Cultura e o de Identidade 

fundamentam-se como estruturadores de História. Nessa perspectiva, compreender 

as representações culturais, os modos de comunicação, e as formas de organização 

do cotidiano nas esferas privadas, ao longo do contato entre gerações, é 

interessante, pois institui dessa forma a reflexão dos indivíduos sobre sua identidade 

pessoal e social. 

Diante dessas considerações, pensar em um currículo variado que atenda as 

múltiplas demandas é também papel de um docente consciente e reflexivo.  Atender 

às necessidades de busca por um ensino de História muito mais comprometido, 

capaz de trabalhar as questões referentes à etnicidade, estabelecendo formas de 

levar a conscientização da importância dos diversos grupos que compõem a nação 

brasileira. Como pode se ver, o tema étnico-racial no Brasil tem sua relevância 

pautada na legislação educativa do país, a qual visa uma educação capaz de formar 

cidadãos livres de preconceitos, mais tolerantes e que respeitem as diferenças e 

diversidades encontradas no nosso país. (Azevedo, 2010).  

Uma questão pertinente a se pensar sobre esse tema é como trabalhá-lo em 

sala de aula, este trabalho busca esse propósito de apresentar uma forma de 

estudar o tema étnico-racial no Brasil, englobando conteúdos, e a trajetória da 

Capoeira é exemplo disso, desde a sua proibição até tornar-se símbolo e Patrimônio 

Imaterial do país.  
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A disseminação dessa preocupação pedagógica é facilitada, principalmente 

pelas produções didáticas desenvolvidas pelo Ministério da Educação, que com 

suas propostas educacionais visa a aproximação dos conteúdos com as raízes 

indígenas, africanas e europeias. Essa abordagem multicultural desejável nos 

currículos e no trabalho em sala de aula promoveria uma maior proximidade da 

realidade do aluno, além de nutrir o respeito às diferenças e diversidades em sala de 

aula, objetivos estes estabelecidos nas propostas educacionais desenvolvidas pelo 

Ministério da Educação (PCNs-Ensino Médio). (Azevedo, 2010).  

É possível perceber uma ação afirmativa proposta pelo Ministério da 

Educação de reconhecimento e valorização dessa cultura afro-brasileira e africana e 

a tentativa de inserção da mesma no meio escolar. O seguinte trecho retirado do 

referido documento demonstra essa regulamentação: 

“[...] Reconhecimento requer a adoção de políticas 
educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização 
da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial 
presente na educação escolar brasileira, nos diferentes 
níveis de ensino [...]” (Brasil, 2004, pag.3) 

Portanto, pode-se concluir a partir desse fragmento que é por meio de 

estratégias pedagógicas fundamentadas nos documentos elaborados pelo órgãos 

competentes que um ensino mais diversificado se torna possível. A regulamentação 

de promover a discussão de questões envolvendo a temática étnico-racial e ampliá-

la a escola é uma maneira de orientar, e auxiliar na formação de cidadãos, e 

capazes de respeitar as diversidades dentro e fora do ambiente escolar, tanto que 

em 2003 foi sancionada a Lei Federal nº 10.639, que torna obrigatório no âmbito de 

todo currículo escolar o ensino de conteúdos referentes à História e cultura Afro-

brasileira, e é fundamental o professor estar atento a isso. 

Sendo assim, é compromisso do docente de atuar da melhor forma em sala 

de aula, bem como utilizar de seus artifícios para um encaminhamento de um 

trabalho que preze sobretudo a formação de discentes cada vez mais conscientes. E 

sem dúvida, para que isso ocorra, o reflexo de sua formação deve ser latente, uma 

formação que o tenha preparado para trabalhar e integrar ao longo de sua jornada 

como docente a pesquisa e o ensino.  

 



 

 | CAPOEIRA: PESQUISA E ENSINO 401 

 

CONSTRUÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS UTILIZADOS NA CIENTEC 

2013 

Os materiais produzidos foram dois banners, o primeiro contendo um texto 

geral sobre a Capoeira, contextualizando-a nas diversas épocas estudadas (do 

século XIX ao XXI), e um segundo banner se trata de um jogo didático objetivando 

articular imagens e trechos correspondentes a cada período histórico em que a 

prática da Capoeira era retratada, proporcionando a possibilidade de aferir se o 

conteúdo exposto foi assimilado. 

A seguir, o texto apresentado no primeiro banner e um pouco sobre como ele 

foi construído: 

Com a Independência e o interesse das elites dirigentes em 
construir um Estado Nacional e elaborar a História do Brasil, 
o perfil que se tentou estabelecer para o Povo brasileiro foi 
fundamentalmente branco e de origem europeia. Houve 
grupos excluídos desse projeto, como os negros, que 
tiveram suas práticas e saberes destituídos de valor, 
considerados como sinal da barbárie. A polícia do século 
XIX considerava a capoeira como ameaça à ordem pública, 
sendo comuns os confrontos com os capoeiristas, taxados 
de vadios, mendigos, desordeiros e assassinos. 

Na primeira metade do século XIX, a capoeira representou 
um desafio para a manutenção da ordem escravista nas 
áreas urbanas. Contudo, na segunda metade do século, a 
ação dos capoeiras foi marcada pela ambiguidade, ora 
atuando ao lado da ordem vigente – formando pelotões na 
Guerra do Paraguai (1865-1870), apoiando candidatos do 
Partido Conservador, compondo a Guarda Negra da 
Princesa Isabel – ora sendo alvo da repressão. Na Primeira 
República, a prática foi mais duramente reprimida, 
constando no Código Penal a partir de 1890. 

No Estado Novo, há uma mudança de perspectiva com 
relação à capoeira. O Estado brasileiro, sob o governo de 
Getúlio Vargas, difundiu um novo ideal de nação, que 
valorizava a cultura dos povos indígenas e africanos. Nesse 
contexto, o estado da Bahia permitiu o funcionamento de 
academias de capoeira, sob a liderança dos mestres Bimba 
e Pastinha. 

Em 1972 ocorreu o processo de esportização da capoeira, 
homologada  pelo Conselho Nacional de Desportos (CND). 
Nessa mesma década, ocorre o movimento de folclorização 
da cultura negra na Bahia, com a indústria turística 
valorizando atrações representativas da cultura negra 
(capoeira, samba, candomblé, etc.). 
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No dia 15 de julho de 2008, a capoeira foi reconhecida pelo 
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – como patrimônio cultural imaterial do Brasil. 
Assim se reconhece que a capoeira, como manifestação 
cultural, se caracteriza pela sua multidimensionalidade 
(dança, luta e jogo ao mesmo tempo). Ela está presente em 
mais de 150 países, e atrai estudiosos e praticantes dos 
cinco continentes. 

Para a construção desse texto, foi utilizada bibliografia específica sobre os 

períodos estudados, como a obra O Brasil Republicano (2003) de Jorge Ferreira e 

Lucília Delgado, essa obra em especial nos trouxe embasamento no que diz respeito 

à discussão que o Brasil no início do Estado Novo sob o governo Vargas tinha sobre 

a mestiçagem do povo brasileiro, fazendo com que proporcionasse no país uma 

afirmação da Cultura Africana de forma legitimada, legalizada juridicamente, com 

visibilidade na imprensa e com aceitação social.  

Documentos e trabalhos exclusivos sobre a Capoeira também foram 

explorados para a escrita deste artigo. O Inventário para registro e salvaguarda da 

Capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil (2007) e a dissertação de mestrado da 

Vivian Luiz Fonseca intitulada Capoeira sou eu: memória, identidade, tradição e 

conflito publicado pela Fundação Getúlio Vargas no ano de 2009, foram as principais 

referências específicas utilizadas para produção do texto. O primeiro documento em 

destaque foi utilizado devido à sua importância aos estudos que envolvem a prática 

da Capoeira no Brasil, pois se trata de um dossiê que serviu como norteador para 

indicar o que seria necessário para o reconhecimento da Capoeira como patrimônio 

cultural do Brasil, reconhecimento esse que ocorreu em 2008 (um ano seguinte à 

publicação do Inventário), sendo registrado pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – tanto no Livro das Formas de Expressão com as 

rodas de capoeira, quanto no Livro dos Saberes com o Ofício dos Mestres de 

Capoeira.  

Na sequência, o segundo banner (jogo didático), seus objetivos e como foi 

construído: 
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(Imagem 1, jogo didático sobre a Capoeira) 

O jogo didático (segundo banner, imagem 1) foi construído a partir da busca 

de imagens relacionadas à Capoeira nas diferentes temporalidades que foram 

trabalhadas e também por meio da elaboração de pequenos textos sobre a época 

que as figuras representavam e que tiveram relevância na prática da Capoeira ao 

longo da sua trajetória no Brasil. Trata-se de um jogo de assimilação, jogado por 

uma única pessoa. Assim como mostra a imagem 1, no banner ficam impressas as 

oito imagens escolhidas. Ao lado das imagens consta um espaço em branco e junto 

com esses espaços a informação por escrito sobre a temporalidade que elas 

representam. Esse espaço em branco é reservado para se fixar os pequenos textos, 

que estão organizados em cartões plastificados (imagem 2).  
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(Imagem 2, modelo de alguns dos cartões para serem fixados no jogo didático) 

A fixação dos cartões informativos com os espaços em branco se dá por meio 

de adesivos, desse modo, a tarefa do jogador é pregar os cartões informativos nos 

espaços em branco de acordo com as imagens que estavam ao lado. Ao final da 

colagem dos oito cartões, o bolsista informava se estava na ordem correta ou não, e 

ainda uma explicação geral sobre o conteúdo. Como relatado anteriormente, o 

objetivo do jogo é avaliar a assimilação do conteúdo exposto por meio da articulação 

entre as imagens e os textos presentes nos cartões.  

 

RESULTADOS OBTIDOS 

A Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC) na UFRN-Natal de 

2013 ocorreu entre os dias 21 e 24 de outubro. Durante todos os dias do evento o 

PIBID-História estava presente apresentando os trabalhos produzidos pelos 

bolsistas nos estandes.  

O resultado obtido por quem pôde participar, seja ouvindo a explicação dos 

bolsistas, lendo o banner e ainda participando do jogo educativo de assimilação foi 

bastante satisfatório. Muitas das pessoas que buscavam saber um pouco a trajetória 

da Capoeira no Brasil pouco conheciam sobre o assunto, elas relatavam que o 

contato com essa prática se dava mais por televisão ou raras as apresentações que 
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puderam ver ao vivo de grupos de capoeira e, ao final, se sentiam satisfeitas ao 

terem conhecido mesmo que de forma superficial. Por outro lado, e embora em 

número menor devido a quantidade de pessoas, o trabalho foi bastante elogiado 

pelos praticantes e conhecedores da capoeira que compareceram ao evento e 

passaram pelo estande. 

A participação no jogo didático era o momento mais festejado por quem 

participava, a empolgação das crianças e jovens ao acertarem a sequência dos 

cartões se fazia presente, e até mesmo quando havia erros. E por entendermos que 

o processo avaliativo não deve se apresentar unicamente de forma classificatória, 

com uma definição do erro como sinal do “não saber”, havia o momento em que o 

bolsista reorientava tentando sempre apresentar-se da forma mais clara e acessível 

ao jogador, e assim, o participante não saia de lá apenas como a pessoa que errou 

e não sabe, mas sim como a pessoa que errou, mas que aprendeu no erro coisas 

que não tinha conseguido assimilar no momento anterior. 

Um ponto muito interessante (e gratificante também) foi que a partir desse 

trabalho exposto na CIENTEC, o professor de História do Centro Estadual de 

Educação Profissional Senador Jessé Pinto Freire (CENEP), localizado em 

Natal/RN, solicitou ao PIBID-História que o jogo didático da Capoeira fosse exposto 

e utilizado na IV Mostra Científico-Cultural CENEP, que ocorreu no dia 20 de 

novembro de 2013. A partir dessa ideia de utilizar o jogo da Capoeira o professor 

expôs outros trabalhados relacionados ao esporte juntamente com seus alunos do 

Ensino Médio, sob o título Jogos Históricos no exercício da cidadania. E como na 

escola, o espaço é bem maior que o que foi reservado para exposição do trabalho 

na CIENTEC, se tornou possível até uma apresentação do Grupo de Capoeira 

Libertação de Natal para fechar o evento da escola. 
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Resumo: A finalidade da escrita deste trabalho é mostrar nossas memórias das 
experiências do primeiro estágio. Experiências essas que adquirimos no 
desenvolvimento do Projeto “História e Estórias na sala de aula” na Escola Estadual 
Monsenhor Walfredo Gurgel, na cidade de Caicó. Expor desde as primeiras 
observações, até o planejamento do projeto e seus resultados, e principalmente, as 
situações que presenciamos durante a semana que vivemos na escola. 

Palavras – chave: Memórias; Estágio; História; Lendas; Ensino. 

 

Abstract: The purpose of writing this paper is to show my memories of the 
experiences of my first internship. These experiences I have gained in the 
development of the project "History and Stories in the Classroom" at the State School 
Monsignor Walfredo Gurgel in the city of Caicó. Exhibiting since the first 
observations, to planning the project and its results, and especially the situations I 
witnessed during the week I lived at school.  

Key – words:  Memories; stage; history; legends; Education. 

 

Introdução 

          Durante o quinto período do curso de Licenciatura em História (2014.1) 

do CERES UFRN, cursamos a disciplina “Estágio Supervisionado I”, ministrada pela 

professora Dr.ª Edianne Nobre. Durante essa disciplina, tivemos que realizar a 

primeira fase de estágios do curso, que é composta por observação e aplicação de 

uma oficina em determinada escola e em uma turma do ensino fundamental. 

Desenvolvemos essa primeira fase em grupo, além de nós, Maria Rosângela de 

Oliveira Souza esteve presente. Neste 

trabalho buscamos unir e registrar as memórias de cada uma das componentes. As 

primeiras lembranças de nossas vidas como professoras. 

                                                           
 

380 Graduanda do curso di História (L) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e bolsista do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à docência - PIBID 
381 Graduanda do curso di História (L) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e bolsista do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à docência - PIBID 
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            A escola que escolhemos foi a Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel, como 

já citamos no resumo. Ela está localizada no bairro Paraíba, mas recebe alunos de 

vários outros bairros, por ser considerada uma das melhores escolas públicas da 

cidade. O professor de História é o Sr. Geová, a diretora é a Sr.ª Ilza, ambos, como 

todos os outros funcionários da escola, nos receberam muito bem. Dentre outras 

coisas, pediram-nos que ficássemos na sala dos professores enquanto a aula não 

começava e no horário do café nos convidavam para sentar à mesa junto com eles e 

todos os demais professores.  

        Os alunos também nos receberam bem, no geral. Houve alguns episódios 

desagradáveis como uma aluna falando algo como “São as estagiárias? Coitadas, 

estão ferradas!” e sair rindo, além dos olhares de reprovação 

e conversinhas baixas, provavelmente falando sobre nós. Alguns  

alunos ficaram paquerando Rosângela, fazendo piadinhas que a deixou 

envergonhada, mas entendemos que isso é normal em adolescentes  

daquela idade, e ainda mais quando vêem novos rostos na escola. 

        A estrutura da escola estava em boas condições, exceto pela quadra de 

esportes que não é coberta, e passa o dia inteiro sob o sol forte. À tarde os alunos 

usam essa quadra, correndo o risco de ficarem doentes. A  

escola é limpa, tem um refeitório médio, biblioteca, sala de vídeo em bom estado, 

sala dos professores, supervisão e diretoria, além de outra  

sala destinada à confecção dos trabalhos e outras coisas. As salas de 

aula foram os lugares que julgamos mais necessitados de reformas.  Além 

de mais ventiladores e/ou até um ar condicionado em cada sala, pois 

estas ficam ao lado do sol e a tarde é praticamente insuportável 

assistir aula, os alunos saem o tempo todo para beber água. 

        Durante o período que ficamos na escola percebemos que há algumas regras, 

como não poder entrar se chegar depois das 13h e 15min. O portão fica fechado a 

tarde inteira e existe uma funcionária apenas para cuidar disto, ela fica próxima ao 

portão sentada, controlando quem entra e quem sai, não deixando que os alunos 

descumpram as regras. Esse cuidado com o comprimento das regras e a 

organização da escola é muito importante, tanto para o funcionamento da instituição 

quanto para a formação dos estudantes. 

       Sobre o projeto que pensávamos desenvolver, tivemos total  
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apoio do professor Geová e algumas contribuição também dos  

alunos. Primeiramente houve um mal entendido, pois o professor não  

estava entendendo quais eram as nossas obrigações nessa primeira fase  

do estágio e queria que também aplicássemos uma prova, além de duas 

aulas. Explicamos e ele entendeu. Deu-nos liberdade para que escolhêssemos o 

tema e ainda cedeu duas aulas para a aplicação da oficina.  

        

Os rascunhos daquelas tardes, agora organizados 

Duas estradas se bifurcaram no meio da minha vida, 

Ouvi um sábio dizer. 

Peguei a estrada menos usada. 

E isso fez toda a diferença cada noite e cada dia. 

Larry Norman (pedindo desculpas a Robert Frost)382 

 

            Na terceira semana de abril começamos a freqüentar a escola, 

primeiramente para observar a estrutura, comportamento dos alunos e funcionários 

no geral, e demais características que fomos percebendo enquanto andávamos 

pelos corredores nos primeiros dias. Houve  

um imprevisto, tínhamos planejado desenvolver nossa oficina na 

turma do 8º ano “A”, e confessemos que essa escolha se deu após 

alguns professores comentarem que essa era a melhor turma da  

escola, ótima para desenvolver os planos e atividades, visto que  

os alunos eram calmos e participavam bastante das aulas. 

           Ironia do destino ou não, acabamos não intervindo no 8º, mas sim no 6º ano 

“A”, que segundo vários professores e funcionários, eram os demônios da escola: “a 

pior turma”. E antes, quando começamos a ouvir esses comentários, sem saber que 

essa seria a turma disponível para nosso trabalho, pensamos e agradecemos por 

não ser essa a nossa turma. No fim, foi justamente  

ela. Interessante que não ouvimos nenhum professor falar nada além de coisas ruins 

sobre essa turma, para nós tinha ficado uma impressão péssima. 

                                                           
 

382
 YOUNG, William P. A cabana. William P. Young [tradução de Alves Calado]. – Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 

p. 17. 
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         Já havíamos feito duas observações no 8º ano, e quando o professor Geová 

nos informou que não poderíamos mais ficar com essa turma e fomos fazer as 

observações no 6º ano “A”, percebemos logo a diferença, era gritante! Ao contrário 

da turma anterior, esta era composta basicamente por 

crianças entre  9, 10 e 11 anos. Cheios de energia, não paravam quietos, 

respondiam ao professor e ficavam saindo da sala o tempo todo, provocando o 

professor de propósito às vezes, isso era bastante perceptível.  

          Talvez tenha sido destino, nós tínhamos um desafio enorme pela frente, no 

nosso primeiro estágio iríamos enfrentar aquelas quase 30 crianças que não 

paravam quietas. A primeira turma não estava disponível, mas logo a mais temida 

pelos professores estava. Ficamos nos perguntando se era uma prova que estava 

sendo imposta a nós, tínhamos que conseguir desenvolver  

esse importante trabalho naquela turma (Nem pensar em outras!) pra provarmos 

para nós mesmas que somos realmente boas nisso ou não?  

          Nesse momento de transição de uma turma “boa” para uma turma “ruim”, 

recordamos as discussões que tivemos em sala de aula após a leitura do texto de 

Flávia Caimi “Aprendendo a ser professor de história”, onde conversamos sobre o 

estágio ser o momento em que muitos alunos decidem continuar com o objetivo de 

ser professor ou desistem, após passarem por esse desafio e nem sempre 

conseguir. Pensamos que aquela experiência decidiria muitas coisas em nossas 

vidas. Começamos a desejar profundamente que tudo ocorresse bem. Estávamos 

muito nervosas, mas confiantes, na medida do possível.  

           A turma estava muito agitada no dia da primeira observação, talvez porque 

estávamos lá. Ficavam olhando para trás e rindo, quando íamos fazer alguma 

fotografia eles ficavam se escondendo, falando alto, e até reclamando porque as 

fotos estavam sendo feitas. Dois meninos da turma se destacavam nesses 

momentos em que a aula era interrompida, ficavam com brincadeirinhas, e 

certamente, querendo chamar nossa atenção. Esses eram repreendidos o tempo 

inteiro pelo professor, mas não demorava muito pra que começassem tudo de novo. 

O cansaço de Geová era evidente perante a situação. 

         Nesse primeiro encontro, Geová pediu que conversássemos com a turma, 

então fomos até a frente de todos cumprimentá-los. Falamos nossos nomes, o que 

estudamos e o que estávamos fazendo ali, enquanto eles  
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nos encaravam, os outros dois meninos faziam piadinhas com qualquer 

coisa totalmente sem importância.  Falamos sobre o tema que  

pretendíamos trabalhar com eles em nossa oficina, acrescentando  

que histórias de terror também estariam contidas nos conteúdos. Alguns 

riram e disseram que sentem medo, outros acharam fantástico. A  

apresentação foi breve e voltamos para nossos lugares. 

       O conteúdo que estava sendo trabalhado na disciplina História era “A Revolução 

Francesa”, que por coincidência era o mesmo que estávamos estudando na 

disciplina História Moderna II, ou seja, foi muito  

prazeroso também por já termos conhecimento sobre o assunto. Enquanto 

observávamos a aula e fazíamos as fotos, comentávamos entre 

nós sobre o assunto que o professor estava explicando e pensávamos  

em outras maneiras de trabalhar o mesmo assunto, e ainda recordando 

como o nosso professor de Moderna II havia trabalhado. 

         Ao todo fizemos duas observações no 6º ano “A”, durante duas semanas. 

Fizemos um diagnóstico e concluímos que o tema que havíamos pensado para o 8º 

ano, também poderia ser trabalhado com o 6º, pela idade dos alunos (9 a 11 anos), 

que devem, certamente, ouvir histórias até os dias de hoje. Tendo em vista também 

que na região em que moramos as pessoas ainda contam histórias, lendas, para as 

crianças. Ainda contam, mas é evidente a perda dessa prática. Queríamos despertar 

naqueles alunos a importância dessas narrativas, e com isso mostrar que eles 

também são agentes da história.  

           Procuramos desenvolver esse segundo objetivo tomando a fala desses 

alunos e as histórias do dia a dia, evidenciando que história não é apenas a que o 

professor Geová ensina, mas que a história acontece todos os dias em qualquer 

lugar que eles estejam. Essa ideia foi muito bem recebida e também analisado por 

eles, percebemos isto quando um aluno contou algo sobre  

ele durante essa discussão. Os objetivos eram claros, queríamos ao menos tentar 

envolver algum deles, no fim creio que tivemos êxito, mais do que esperávamos. 

         Após a segunda observação começamos a construir o projeto de oficina, 

tentando pensar a todo  momento na estrutura do espaço escolar e principalmente 

no comportamento dos alunos, pois o desenvolvimento  

desse projeto implicaria na contribuição de todos, já que estávamos  
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pensando em algo diferente. O plano era iniciar a aula/oficina contando  

uma história, uma lenda, especificamente a Lenda do Vaqueiro, já  

que os alunos já têm grande intimidade com ela. A Lenda do Vaqueiro é 

o mito de fundação da cidade de Caicó, e sempre é lembrada na 

festa da padroeira, em rádios e canções, eventos da cidade, e inclusive, na escola. 

        A oficina estava marcada para a tarde do dia 22 de Abril, no segundo horário. 

Tivemos bastante tempo para organizá-la, cerca de um mês, mas um dia antes nos 

apressamos, pois ainda existiam algumas coisas atrasadas, como a encenação que 

pretendíamos fazer. Mas cuidamos disso, conseguimos chapéus de couro e de 

fadas, improvisamos na fabricação de uma arma e inventamos umas roupas para 

dar um ar a mais na apresentação.  

       No dia 22 acertamos os últimos detalhes pela manhã e ensaiamos a encenação 

que seria feita. A tarde chegamos cedo, pois precisávamos 

testar o data show e organizar a sala. Chegamos cedo, exceto Rosângela, que se 

atrasou e chegou 10 minutos antes de começarmos.  Esse atraso  

causou um pouco de estresse, pois pensávamos que ela não chegaria 

à tempo e tudo daria errado, mas depois reconhecíamos que todo  

esse estresse era a ansiedade pelo momento que estava por vir.  

        O sinal tocou para o segundo horário. O professor Geová chegou à sala dos 

professores e disse que já íamos, que esperássemos enquanto ele organizava 

algumas coisas para a próxima aula. Quando ele terminou, nós já estávamos 

esperando-o do lado de fora, apressadas, prontas.  

Então caminhamos até a sala do 6º ano “A”. Quando chagamos  

alguns  alunos estavam fora da sala, os que estavam já nos cumprimentaram, 

perguntando se ia ter alguma coisa hoje já que nós não fomos nos sentar lá atrás, 

mas sim no lugar do professor. Além da curiosidade pelas coisas que trazíamos.  

        O professor Geova precisou se ausentar por 5 minutos, enquanto isso alguns 

alunos começaram a formar um círculo com as carteiras, a nosso pedido. Enquanto 

uns arrumavam o círculo, outros já estavam sentados, e a maioria mostrando estar 

curiosos. O tempo antes de começar a aula, mas depois que já estávamos na sala, 

quase não passou. Enquanto isso, tivemos uma última conversa e as tarefas foram 

lembradas: duas de nós (Rosângela e Girland) se encarregariam da primeira parte 

da oficina, a contação de uma “estória”, a outra (Jéssica), iria fotografar a encenação 
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e depois explicaria o conteúdo.  

       Quando chegamos à sala começamos a nos caracterizar para a encenação. 

Apenas duas, a outra componente do grupo (Jéssica) ficou responsável por falar 

sobre o significado dessas narrativas, a  

importância e cuidar da turma no geral, durante a encenação. Enquanto não 

começávamos, escrevemos no quadro “Vocês sabem o que são ‘estórias’”? E 

fizemos alguns desenhos com o objetivo de chamar atenção deles para o que 

estava escrito, e deu certo, foi muito bom ouvindo-os ler o que estava escrito.  

     Quando enfim estávamos prontas, ainda tínhamos bastante tempo, então cada 

uma se pôs em seus lugares.  Girland começou com a lenda do vaqueiro  

questionando aos alunos se eles sabiam do que ela estava falando, ou não sabiam, 

ou  estavam com vergonha de falar. Mas o mais bonito foi que ela conseguiu 

envolver todos na história, principalmente Flávia, uma aluna com paralisia cerebral, 

que segundo o professor, nunca participava de nada na turma.  

       A contação das histórias durou aproximadamente 20 minutos, os alunos não 

participaram no sentido de falar alguma coisa, de comentar, mas estavam muito 

atentos durante todo tempo, calados e prestando atenção a 

cada movimento e palavra feitos e ditos. Pensamos isso como uma  

possível timidez por parte deles, já que, apesar das observações que  

tínhamos feito, ainda éramos uma novidade pra eles. O professor ficou 

ao lado oposto da sala, de frente para nós, e ria quando algo engraçado acontecia 

na história, naquele momento ele era o nosso auxiliar. 

      Depois desses vinte minutos aconteceu a segunda parte da oficina, a explicação  

do conteúdo. Foi explicado o que significava a palavra “estória”, já que estava escrita 

com “E” e não com “H”, o que despertou a curiosidade dos alunos. Falamos também 

sobre a importância das “estórias” ou histórias, que nossos pais e avós contam, que 

elas dizem muito sobre nossas identidades, sobre o lugar de onde viemos e de onde 

nossos antepassados vieram. Que essas “estórias” não podem ser consideradas 

bobagens, que nós  

como cidadãos temos no mínimo o dever de guardá-las e valorizá-las. 

Além de que, e então lembramos a Lenda do Vaqueiro, muitas 

dessas histórias, desconsideradas às vezes, dão justificativa à 

formação de espaços, como a Lenda para a nossa cidade. 
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        Comentamos também sobre os assuntos da disciplina  que Geová aborda na 

sala de aula, retirados do livro didático. Que a história não é somente aquela, que 

eles são agentes históricos e fazem história o tempo todo, desde suas ações em 

casa até o ato de ir à escola todos os dias, comer, escrever. Usamos uma frase que 

fizeram alguns deles rir “Até o cachorro têm história, e faz história como vocês” isso 

causou alguns risos e perguntas como  

“É serio? Minha casa tem história também?” E assim seguimos durante  

cerca de 25 minutos, conversando sobre história, “estórias”, lendas, contando 

histórias e travando um diálogo divertido e interessante. 

       Como base teórica para falar sobre esse assunto nós analisamos o relatório 

final de Mestrado de Vitor José de Oliveira Fontes, intitulado “O Potencial Didático 

dos Mitos e das Lendas na Educação Histórica”, onde conseguimos entender as 

origens, significados e as funções dessas narrativas para a sala de aula. Neste 

trabalho o autor faz uma análise sobre essas narrativas que consideramos de 

extrema importância quando estávamos  planejando o projeto da oficina: 

 

“[...] é o processo de contar, ler e ouvir as narrativas que 
possibilita às gerações mais jovens a compreensão do 
tempo primordial e resgatando-o para a realidade presente, 
fazendo-os viver, na imaginação, os acontecimentos que 
lhes foram narrados e isso contribui para a formação da 
identidade do homem como e onde ele vive.” (FONTES, 
2013, p.27)  
  

        Essa citação resume o objetivo de nossa oficina, ela aborda 

basicamente os objetivos que tentamos desenvolver, que já citamos anteriormente. 

Quando a aula já estava perto do fim, nós encerramos as discussões e sugerimos 

uma atividade, já que precisaríamos produzir algo junto a turma para que fosse 

exposto na Universidade. Então, entregamos papel ofício a cada um e pedimos que 

escrevessem alguma história,  

qualquer uma. Ou uma lenda que já ouviram, como foi a manhã em  

casa, um poema para alguém, qualquer coisa mesmo. Pedimos também 

que quem pudesse ilustrasse algo da história em desenho, ou se não  

quisesse escrever apensas ilustrasse alguma história. 

        Alguns começaram imediatamente a produzir as histórias e a  
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ilustrá-las, os menos interessados ficaram enrolando e disseram  

que fariam depois, por isso precisamos voltar à escola na tarde seguinte 

para recolher os trabalhos de alguns. Alguns trabalhos ficaram simplesmente 

perfeitos, com escrita e desenho lindíssimos. Não esperávamos  

um resultado tão bom desses trabalhos. Mesmo com os 

pequenos erros, ficaram lindos. Ficamos emocionadas ao recebê-los, principalmente 

com  o de Flávia, o desenho dela ficou fantástico, inspirador. 

        Quando retornamos à escola para pegar os demais desenhos percebemos que 

iríamos sentir saudade da turma, apesar de termos ficado pouco tempo com eles. A 

saudade não seria apenas dos alunos 

nem da escola, mas também da graduação, pois só nos restava um 

ano e meio de curso. Saudade dos colegas da faculdade, dos 

professores, de pegar o ônibus todos os dias pela manhã e das  

noites corridas para terminar os tantos trabalhos ao fim dos períodos.  

Compartilhamos de experiências, aprendizados e saudades nesses dias de estágio. 

         Pegamos os desenhos, agradecemos ao professor Geová e às  

crianças e  saímos da escola. Ficamos um tempo paradas na calçada, conversando 

e fotografando a frente da escola, registrando  aquele  

momento, em que terminávamos nosso primeiro estágio. Os trinta minutos  

de caminhada para a Universidade foram repletos desses pensamentos e dúvidas. E 

nos perguntamos: como o desenvolvimento de uma atividade acadêmica que 

deveria ser como as outras nos causou saudade de algo que  ainda temos? 

 

Considerações finais 

         

           O estágio supervisionado nos proporcionou a primeira semana profissional da 

carreira que escolhemos seguir. Apesar de estarmos lá como estagiárias, 

percebemos que fazíamos muita diferença estando naquele lugar, e que somos sim 

muito importantes também nesta posição, a escola e seus profissionais nos 

mostraram isso. Esse cuidado que os profissionais da escola tiveram conosco foi 

fundamental para nossa atuação como estagiárias, pois tínhamos medo de não 

sermos bem recebidas devido à posição que ocupávamos. 

          Sobre o tema que trabalhamos, o que fica para nós é o resultado de uma 
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metodologia maravilhosa, e que agora pensamos em acrescentar outras coisas à 

ela, testá-la em nossas intervenções, como também buscar trabalhos acerca desse 

tipo de metodologia. Com ela, pensamos a aula de história como uma roda de 

conversa, que passa a ser uma roda de contação de histórias, onde a história 

contada será  o conteúdo que estará sendo trabalhado, os alunos serão os 

personagens da história. Serão, durante a aula, personagens da história do livro 

didático. E o professor será o narrador. E claro, não precisa ser nessa ordem.  

         Acreditamos que essa metodologia ajudará bastante os professores e os 

alunos, possibilitando que aquela idéia que muitos alunos têm sobre a aula de 

história, considerada chata muitas vezes, acabe. Pensamos que quando o aluno é 

desafiado, é parte da aula também, no sentido de se tornar  

um personagem do conteúdo e atuar como tal, este ficará muito  

mais interessado do que se ficar apenas sentado, escrevendo e  

ouvindo o professor explicar. Acreditamos muito nesse método de aula, já decidimos 

que será a forma que iremos trabalhar no próximo estágio.  

        Durante esta disciplina, estágio supervisionado I, discutimos muito sobre a 

importância desta para o curso de formação de professores de História, e  

não só estes, professores de outras áreas também. Vimos alguns textos  

onde essa importância é questionada, e até nos questionamos se a 

disciplina é tão importante assim, no sentido de ser ineficiente, por 

só ser oferecida no terceiro ano do curso. Hoje, após o desenvolvimento 

de nossa oficina, e o ótimo resultado que tivemos, além da experiência  

única, vemos que fomos bobas ao questionar a eficiência da disciplina.  

        Esta, mais que todas as outras, nos deixou frente à frente com a realidade que 

vamos enfrentar após o curso, durante nossa vida profissional, se esta continuar 

sendo nossa escolha. O estágio e a disciplina são essenciais, fundamentais e 

extremamente importantes para a nossa formação. O 

primeiro, por nos proporcionar o contato direto com a escola, com a construção de 

um diagnóstico, o planejamento de uma aula e seu desenvolvimento.  

Além das dificuldades diárias, do cotidiano da escola. Ficamos muito pouco tempo 

na escola, mas este, sem dúvidas nenhuma será inesquecível.  

       Chegamos à conclusão de que, apesar das dificuldades que conhecemos na 

escola, a diversidade enorme que o professor enfrenta em sala de aula, a rotina, que 
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muitas vezes que cansativa demais, ser professor é uma  

profissão, no mínimo, interessante. Estamos ansiosas para viver  

isso como nosso, ter nossos alunos, nosso armário na sala dos professores, e além 

de tudo, cativar os alunos, tecer amizades na escola, como 

professoras. O estágio foi o que a própria palavra sugere: uma passagem. 

E ao contrário do que muitos dizem: que é no estágio que muitos desistem de ser 

professores. Nós agora, depois do estágio, estamos mais inspiradas. 
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Nos últimos anos as discussões acerca da História Indígena vêm ganhando cada 
vez mais espaço no Brasil. Isso é fruto tanto do abandono de práticas 
historiográficas elitistas que encobriam a participação ativa de grupos indígenas, na 
formação da América portuguesa, quanto de uma legislação que favoreceu a 
emergência política e a etnogênese de várias comunidades indígenas invisíveis que 
se configurou na Constituição Federal de 1988 e na Lei N° 11.645/2008. Contudo, 
na região da Serra de Santana-RN, esta temática tem sido negligenciada por 
pesquisadores e eruditos locais. Esta situação se agrava quando voltamos a 
atenção a períodos anteriores a ocupação colonial sertaneja. Nessa perspectiva, 
este trabalho tem por objetivo evidenciar o processo de encobrimento étnico 
(MEDEIROS, 2000) e de “desaparecimento” (PORTO ALEGRE, 1993). Para 
alcançar estes objetivos, foi realizado um levantamento bibliográfico, incluindo obras 
de autores locais e clássicos historiográficos, que escreveram sobre a formação 
histórica dos municípios que compõem a Serra de Santana, analisando-se os 
discursos excludentes da participação indígena nesse processo. 

 

Palavras-Chave: História Indígena. Serra de Santana. Encobrimento étnico. 

“Desaparecimento”. 
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Introdução 

 

A partir dos anos 1970, principalmente, ganha espaço na historiografia 

nacional a temática indígena. São referenciais para esse contexto, dentre outros, os 

trabalhos de: Darcy Ribeiro, Os índios e a civilização (1970); Berta Ribeiro, O índio 

na história do Brasil (1984); Manuela Carneiro da Cunha, História dos índios do 

Brasil (1992); John Manuel Monteiro, Negros da terra (1994), Ronaldo Vainfas, A 

heresia dos índios (1995) e Pedro Puntoni (1998). No estado do Rio Grande do 

Norte são relevantes as obras de Fátima Martins Lopes, Missões religiosas: índios, 

colonos e missionários na colonização do Rio Grande do Norte (1999), e Helder 

Macedo, Populações indígenas no sertão do Rio Grande do Norte (2011). 

Isto foi resultado tanto do abandono de práticas historiográficas elitistas, que 

omitiam a participação ativa de grupos indígenas na formação da América 

portuguesa, quanto de uma legislação que favoreceu a emergência política e a 

etnogênese383 de várias comunidades indígenas invisíveis, que se configurou no 

artigo 5º da Constituição Federal de 1988, o qual torna todos os cidadãos iguais, não 

diferenciando sua origem étnica, e na Lei N° 11.645/2008, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do ensino da História e cultura afro-brasileira e indígena, nas 

escolas públicas e privadas nos níveis fundamental e médio. 

Contudo, na região da Serra de Santana384 existem poucos trabalhos 

acadêmicos385 acerca da História Indígena naquele espaço, e as obras eruditas de 

autores locais e/ou regionais muitas vezes não tocam em tal temática. Esta situação 

se agrava quando voltamos a atenção aos períodos anteriores a ocupação colonial 

                                                           
 

383
  Etnogênese, de acordo com o antropólogo João Pacheco de Oliveira Filho, seria, “tanto a emergência de 

novas identidades como a reinvenção de etnias já reconhecidas” (1998. p. 54).  
384

 Entende-se por Serra de Santana o espaço que corresponde a microrregião de mesmo nome, na 
mesorregião Central, estado do Rio Grande do Norte, composta pelos seguintes municípios: Cerró-Corá, 
Florânia, Lagoa Nova, São Vicente, Santana do Matos e Tenente Laurentino Cruz (IBGE, 1990). Além desses, 
incluímos o município de Currais Novos, pelo fato do mesmo conter territórios que compõe nosso recorte 
espacial, apesar de não fazer parte da microrregião da Serra de Santana oficialmente. 
385

 Trabalhos acadêmicos acerca da temática indígena na região da Serra de Santana são, de caráter 
historiográfico: Helder Macêdo (2009), Francisca Araújo & Francivalda Alves (2000); e arqueológicos:  Daniel 
Bertrand & Luiz Neto (2005), Daniel Bertrand (2006), Valdecir dos Santos Júnior (2009), Mônica Nogueira 
(2011) e Fabio Mafra e Mônica Nogueira (2013). 
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sertaneja, pois foi só na primeira década dos anos 2000 que se iniciaram trabalhos 

arqueológicos sistemáticos pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e 

pelas universidades federais do Rio Grande do Norte e Pernambuco. Estas 

pesquisas têm demonstrado ocupações oriundas de grupos Tupi e sítios portadores 

de grafismos rupestres, na região em questão, seja em períodos pré-históricos ou de 

contato.386 

Desta mesma forma, o presente trabalho tem por objetivo evidenciar o 

encobrimento étnico e o “desaparecimento” da História Indígena na Serra de 

Santana, no que tange a bibliografia produzida por eruditos. 

Para alcançar este objetivo, foi realizado um levantamento bibliográfico, 

incluindo obras de autores eruditos locais/regionais e clássicos da história do Rio 

Grande do Norte – produzidos por intelectuais que não tinham formação em História 

– os quais escreveram sobre a formação dos municípios que compõem a Serra de 

Santana, analisando-se os discursos excludentes da participação indígena nesse 

processo. 

 

 

2. Encobrimento étnico e “desaparecimento” na História Indígena da 

região da Serra de Santana  

 

Neste item, têm-se uma lista dos trabalhos produzidos por eruditos 

locais/regionais, alguns sendo clássicos na historiografia potiguar, os quais tratam 

da história dos municípios que formam a região da Serra de Santana. Nas obras, 

elencadas a seguir, destacamos a referência e o registro dos grupos indígenas que 

habitavam, no período de contato, a região hoje correspondente a Serra de Santana, 

assim como a negligência em torno dessa temática. 

 

 

                                                           
 

386
 Ver a nota anterior, no que concerne aos trabalhos arqueológicos. 
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 (1) Cerro-Corá: Nestor Lima387 em Municípios do Rio Grande do Norte 

(1927), ao tratar de Currais Novos, diz “Nas margens do rio Potengy e perto das 

suas nascenças, existem inscripções, em tinta rubra, pelo que se dá ao local o nome 

de Poço do Letreiro” (LIMA, 1927. p. 206). Esse local atualmente corresponde a uma 

porção territorial do município de Cerro-Corá, e denota a presença indígena em 

épocas pretéritas. 

Câmara Cascudo, em sua obra intitulada Nomes da Terra (1968), por sua 

vez, não menciona o fato de terem existido grupos indígenas nas terras que depois 

viriam a compor o município de Cerro-Corá. 

 

(2) Currais Novos: Em Cenarios municipais, Anfiloquio Camara (1948) não se 

refere a grupos indígenas na história de Currais Novos.  

Já Câmara Cascudo, no já citado Nomes da terra, ao tratar de Currais Novos, 

diz, 

Paragens onde viviam os cariris, seria local de encontros 
sangrentos com as tropas encarregadas da repressão aos 
tumultuosos indígenas, nos fins do Séc. XVII. No sertão da 
ACAUÃ, em 1687, Afonso de Albuquerque Maranhão 
derrota e fizera prisioneiro o chefe Canindê, com muitas 
centenas de guerreiros (CASCUDO, 1968. p. 176-177). 

Em Retoques da história de Currais Novos, de Celestino Alves (1985) e 

História de Currais Novos, de Antônio Quintino Filho (1987), o elemento nativo não é 

referido, dando-se a entender que a ocupação colonial pecuarista foi pioneira 

naquele espaço. 

 No livro Totoró, berço de Currais Novos, que tem por autor Joabel Rodrigues 

de Souza (2008), existe menção há alguns sítios e vestígios arqueológicos – 

registros de atividade gráfica, principalmente – presentes na área em torno do Pico 

do Totoró. Tais “marcas”, de acordo com Souza, seriam obra dos “homens 

nômades”. Ainda é discutido, no texto de Souza, o processo conhecido como a 

Guerra dos Bárbaros, contudo, o autor parece estar imbuído de percepções 

tradicionais acerca do conflito, pois menciona que “A Guerra dos Bárbaros, entre os 

                                                           
 

387
 Quando Nestor Lima publicou Municípios do Rio Grande do Norte, em 1927, o nosso recorte espacial dividia-

se nos seguintes municípios: Currais Novos, Flôres (Florânia) e Santana do Matos. O mesmo ocorreu com 
Anfiloquio Camara, quando este publicou Cenarios municipais, em 1948. 
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séculos XVII e XVIII, marcou o extermínio dos indígenas do Sertão no território 

potiguar” (SOUZA, 2008. p. 77). 

 

(3) Florânia: em Cenarios municipais, Anfiloquio Camara (1948) não alude a 

presença indígena nas terras que depois viriam a ser este município, o mesmo 

acontece com Câmara Cascudo, em Nomes da Terra (1968).  

 

(4) Lagoa Nova: no que se refere à Lagoa Nova, Câmara Cascudo, mais uma 

vez em Nomes da Terra (1968), não registra a presença indígena nas terras que 

viriam a ser este município.   

Em História de Lagoa Nova, é descrito por Joaquim Coutinho que no período 

em que se iniciou a colonização, 

 

 

[...] viviam aqui alguns índios, oque damos a entender que 
estes não moravam definitivamente e sim por determinado 
tempo. [...] bem próximo à lagoa havia um desses lugares 
[assentamento], onde se via claramente o local das 
cabanas, ou seja, o conjunto das casas em sentido circular, 
como também restos de vasilhames de barro que eles 
usavam (COUTINHO, 2006. p. 18). 

 

 

Contudo, o autor não cita a que etnia estes indígenas pertenciam, apesar de 

dedicar um capítulo para o que ele chama de os “Primeiros habitantes”. 

 

(5) São Vicente: Câmara Cascudo, mais uma vez em Nomes da Terra (1968), 

assinala o seguinte, para a área atualmente correspondente a São Vicente, “Zona 

tradicionalmente agrícola, aproveitada pelos aborígenes nas grandes plantações de 

milho, mereceu o cognome de MILHARADA DO GENTIO” (CASCUDO, 1968. p. 

253-254). Antes disso, o autor cita que ali habitavam os Cariri (sic), representados 

pela índia batizada pelo nome de Luísa, a qual faleceu antes de 1726, segundo 

Cascudo. 

Por sua vez, Iaponan Soares, em Notas à margem da História de São 

Vicente, aponta que era outro grupo que habitava estas terras, 



 

 | HISTÓRIA INDÍGENA DA SERRA DE SANTANA-RN: A QUESTÃO DO ENCOBRIMENTO 424 

 

Os mais antigos moradores da região foram os índios 
Panatis, cuja história pode ser recuperada nas inscrições 
rupestres que deixaram. 

Com a migração das tribos para outros campos de caça, 
ficou no sítio a velha índia Luíza, que morava às margens do 
riacho de que descia da serra de Santana e que depois 
passou a ser conhecido pelo nome de sua antiga moradora” 
(SOARES, 1997. p. 23). 

(6) Santana do Matos: em Notícia histórica do município de Santana do 

Matos, Câmara Cascudo expõe que este, 

Seria povoado inicialmente pelos indígenas cariris. Creio 
pertencer-lhes os vocábulos Pariaó, Pixoré e ainda o ‘Pata-
chocá’, mutilação verbal do Pataxós, nome da tribo. A 
maioria vem do tupí e esta foi a raça que demorou na 
região, deixando os rastros nos topônimos [...] (CASCUDO, 
1955. p. 06). 

(7) Tenente Laurentino Cruz: não encontramos uma bibliografia local que 

tratasse da história desse município, talvez por ser sua criação recente, em 1993. 

Contudo, podemos relacionar a história de Tenente Laurentino Cruz com a dos 

outros municípios que compõem a região da Serra de Santana, onde, na maioria das 

vezes, a História Indígena é encoberta ou “desaparecida”. 

 

Desse modo, das nove obras eruditas analisadas, seis (CASCUDO, 1968, 

1955; COUTINHO, 2006; LIMA, 1927; SOARES, 1996; SOUZA, 2008) atribuem aos 

grupos indígenas o caráter pioneiro na ocupação dos territórios que viriam a ser a 

Serra de Santana, enquanto três (ALVES, 1985; CAMARA, 1948; QUINTINO FILHO, 

1987) não dão espaço a História Indígena local/regional. No entanto, quando se trata 

da temática indígena, o espaço reservado é ínfimo, prevalecendo o caráter heroico 

das frentes colonizadoras, ditas brancas. 

As classificações presentes nas obras analisadas, onde a diversidade 

indígena foi reduzida a poucas nomenclaturas, índios, Cariri (sic), Panati e Tupi, são 

oriundas do período colonial, no qual, a partir dos cronistas portugueses, holandeses 

e franceses, os grupos indígenas foram vistos como uma massa única.  

Além disso, é importante mencionar que, a dicotomia existente entre os Tupi e 

os Tapuia, amplamente empregada desde o período de contato, até as primeiras 

obras historiográficas sobre a história do Brasil, escritas na segunda metade do 
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século XIX e início do XX (MONTEIRO, 2001), não foi levada em consideração nas 

obras analisadas neste trabalho. 

Ainda sobre as classificações presentes nas obras analisadas, um fato que 

merece destaque é o emprego do termo Cariri (Kariri) por CASCUDO (1955; 1968), 

um equívoco que tomou por base o livro intitulado Notas sobre a Parahyba, de 

Irenêo Ciciliano P. Joffily, escrito ainda no final do século XIX, o qual cita esse como 

sendo o grupo que habitava o interior da Paraíba. Entretanto, tal equívoco não 

acontece apenas no nosso recorte espacial, sendo estabelecido também em boa 

parte do interior da região Nordeste, no que se refere à classificação dos grupos 

indígenas. 

Recuando um pouco, do período colonial para a pré-história, muitas vezes, 

dá-se a impressão de que o povoamento no espaço sertanejo da Serra de Santana 

somente se inicia no século XVII e/ou XVII, apesar dos vários sítios arqueológicos, 

presentes na região, mostrarem que esse não é o caso.  

Tais processos, de encobrimento étnico e “desaparecimento”, podem ser 

justificados pela escolha, por parte dos autores analisados, de reconhecimento 

apenas das identidades provindas da Europa, assim como pelo intuito de apagar o 

passado sangrento, no qual passou essa parte do sertão para ser conquistada, 

durante os séculos XVII e XVIII, na série de conflitos conhecida como a Guerra dos 

Bárbaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 

 



 

 | HISTÓRIA INDÍGENA DA SERRA DE SANTANA-RN: A QUESTÃO DO ENCOBRIMENTO 426 

 

Diante do processo de etnogênese, cada vez mais recorrente no estado do 

Rio Grande do Norte, abre-se a possibilidade para os estudos dos grupos indígenas 

que habitavam a região da Serra de Santana, no período de contato. Essas 

populações nativas, há trezentos anos assimiladas pela sociedade colonial, 

precisam de estudos que rompam com o encobrimento étnico e o “desaparecimento” 

historiográfico, tendo em vista que poucas vezes são mencionadas na bibliografia 

existente, sendo delas descendente boa parte dos atuais moradores do espaço em 

análise. 

Contudo, o encobrimento e o “desaparecimento” não são uma peculiaridade 

do recorte espacial em questão, no restante do estado do Rio Grande do Norte, 

assim como no Brasil, a presença indígena é omitida da historiografia (PORTO 

ALEGRE, 1998; MEDEIROS, 2000; CAVIGNAC, 2003), não sendo considerada 

participante ativa no processo de constituição histórica da sociedade estadual e 

nacional.  
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A maior parte dos trabalhadores do Rio Grande do Norte (segunda metade do 

século XIX), como se pode observar nos relatórios de presidência era composta por 

braços livres. No entanto, presidentes como Pereira de Carvalho e Bernardo Passos, 

1853 e 1854, já apontavam, respectivamente, para a necessidade do melhor 

aproveitamento desta mão de obra, o que vários outros presidentes ao longo das 

décadas de 1860 e 1870 também destacariam. Todavia, para além da falta braços 

nas lavouras da província, outro problema era discutido entre aqueles que assumiam 

a presidência do Rio Grande do Norte, o domínio sobre o nacional pobre livre. 

A falta de controle sobre o tempo de trabalho dos homens do campo pelos 

senhores de terras esteve relacionada à liberdade do trabalho familiar, mas que 

examinada sob o ângulo dos fazendeiros, tomou sinônimos de “vadiagem”. Em 1849 

o então presidente de província do Rio Grande do Norte, Magalhães Vásquez, 

expressava bem a relação entre o tempo de produção do trabalhador pobre livre e a 

labuta exaustiva nas jornadas diárias de trabalho para os senhores de terras, para 

os quais o homem pobre livre deveria gerar lucros fazendo com que a lavoura 

pudesse se desenvolver. Assim, o presidente Vásquez via o homem pobre livre do 

campo como preguiçoso, ideia expressa no trecho abaixo: 

Sabeis muito bem as grandes utilidades d’esta especie de 
palmeira, que não sómente da luz e alimenta ao homem e 
ao gado, como presta os materiaes para todas as partes da 
construção de uma casa, e para os seus moveis 
indispensaveis. Mas, Senhores, se a palmeira é um símbolo 
magnífico da abundancia, tambem o é da preguiça do 
selvagem, que á sua sombra se embalava. Pois que o 
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trabalho é a origem da riqueza, nada mais fatal para ella do 
que a preguiça, que domina tão geralmente nos 
descendentes dos primitivos senhores do paiz, que 
constituem na Provincia grande parte da população 
destinada ao trabalho material.389 

Fica evidente que nas palavras de Magalhães Vásquez que o hábito indígena 

de se balançar em redes está sendo estereotipado como preguiça e generalizado 

para a figura do homem pobre livre do campo, os quais diferem dos interesses dos 

senhores de terras. O ato de se embalar na rede demonstra um costume indígena 

de descansar durante as horas mais quentes do dia, dando um intervalo maior no 

horário em que se alimenta, antes de voltar novamente para a labuta, o que não 

necessariamente implica em ociosidade ou vagabundagem.  

Assim como Magalhães Vásquez, o vice-presidente da província do Rio 

Grande do Norte em 1862, Medeiros Murta, também atribuía àqueles homens do 

campo o cultivo da ociosidade. Murta afirmava que na província rio-grandense, como 

se vê também em outros locais do Império 

parte da população, errando quase nomada vivendo na 
ociosidade e alimentando-se da caça, pesca e frutos 
silvestres ou de um ou de outro dia, em que procura 
trabalhar para comprar alguma roupa; classe quase inútil 
para a sociedade, ao passo que ubérrimas terras se perdem 
a falta de cultura e a grande lavoura caminha acanhada e 
enlouquecida pela penúria de trabalhadores.390   

A reclamação de vice-presidente Murta é interessante de se analisar. Sua 

acusação é de que esta parcela da população além de viver de maneira nômade 

não valorizaria o trabalho. Mas afinal de contas, a que tipo de trabalho Murta se 

refere? O próprio menciona que a referida população alimentava-se por meio da 

caça, da pesca e da coleta de frutos silvestres, mas seria mesmo possível para essa 

população viver somente destas atividades ou Murta estaria fazendo o mesmo que 

Vásquez havia feito? Deve-se compreender que, tanto Vásquez quanto Murta 

considerava que trabalho deveria servir à agricultura, devendo-se empregar a massa 

dos trabalhadores rurais nas lavouras dos senhores de terras. 
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 Segundo o Diccionario da lingua brasileira (1832), de Luiz Maria da Silva 

Pinto, trabalhar é “fazer diligências, e esforços, dar trabalho, fadiga”391. Podemos 

considerar que o conceito de trabalho utilizado por Murta e Vásquez corresponde ao 

do referido dicionário, que relaciona o trabalho a ação corpórea em que se 

empregam esforços físicos, provocando, consequentemente, a fadiga. 

Um ponto importante para que possamos entender a questão dos 

estereótipos destinados aos homens pobres livres, remete-se ainda ao século XVIII, 

quando houve a expulsão de muitos indígenas das terras em que habitavam – 

aldeamentos -, pela ação de colonos que tiveram a concessão destas terras sob a 

forma de sesmarias, apropriando-se inclusive do trabalho de muitos destes nativos, 

mesmo havendo a proibição Imperial da utilização da mão-de-obra indígena feita 

como escrava. De acordo com a historiadora Denise Mattos Monteiro, pelo menos 

desde o século XVIII os homens pobres livres já sofriam com os estereótipos de 

“vadios”, “vagabundos” e “ciganos”, a exemplo dos índios que 

 

fugindo à exploração de seu trabalho pelos brancos [...] 
abandonaram os aldeamentos e se dispersaram pelo 
território do Rio Grande do Norte e capitanias vizinhas. Eles 
estiveram na origem da população mestiça que, destituída 
de terras, vagaria sem destino certo, acusada de vadiagem 
pelas autoridades. No século XVIII, era dever dos capitães-
mores da milícia ‘participar ao capitão-mor governador quais 
os vadios que havia nos municípios e vilas’ e mantê-los sob 
vigilância.392  

 

Percebemos uma continuidade, desde o século XVIII passando por todo o 

século XIX, no que tange as formas de estereotipar estes homens (não que não 

existissem ladrões e saqueadores, mas o que se analisa nos relatórios é que estes 

estereótipos tendem a generalizar os homens pobres livres enquanto vadios, 

degenerados, selvagens e ociosos, principalmente em tempos de carestia e crise). 
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Há também a permanência de tentar explorar a mão-de-obra deste trabalhador, 

recorrendo à justificativa de desqualificação daqueles com a finalidade de legitimar a 

coerção e o disciplinamento de seus corpos para o trabalho, mesmo porque 

contribuiria para solucionar o problema da “falta de braços”, principalmente na 

segunda metade do século XIX em que gradualmente se tem a emancipação dos 

escravos. 

Além disso, concluímos que tanto Tavares de Lyra como Denise Mattos 

reproduziram o discurso dos relatórios de presidência de província do Rio Grande do 

Norte. Não podemos considerar que os homens pobres livres – maior parcela da 

população - do século XIX vivesse “nomada” tais quais os indígenas do Rio Grande 

do Norte no século XVII. Seria impossível uma população de 37.416393 pessoas 

sobreviver ou até mesmo alimentar-se vivendo de maneira nômade. O que ocorreu 

neste caso foi uma generalização – um exagero - pelo uso de estereótipos bastante 

utilizados nos relatórios presidenciais e que merecem ser analisados 

cuidadosamente no esforço de não serem naturalizados.  

Sabemos que na província do Rio Grande do Norte as dificuldades em 

controlar a crescente massa de homens pobres livres foram grandes, especialmente 

quando as medidas tomadas pelo Estado ou pelas próprias autoridades locais 

desagradavam essa parcela da população. Nestes casos as agitações populares 

tomavam as ruas, inclusive invadindo a Câmara Municipal, os Correios, coletorias e 

cartórios.  Uma delas ficou conhecida como a revolta do “Quebra-quilos”, que além 

de estourar na província do norte rio-grandense, explodiu também na de Alagoas, 

Pernambuco e Paraíba, entre os anos de 1874 e 1875. Segundo Hamilton Monteiro, 

devido não só ao aumento dos impostos, mas também às alterações nos “sistemas 

de pesos e medidas do novo sistema métrico decimal”. A violência foi a arma 

utilizada pela população frente aos abusos cometidos por meio da cobrança de 

impostos, estes cada vez mais altos e numerosos, os quais recaíram justamente 

sobre os itens básicos da alimentação do homem do Norte, como a carne seca e a 

farinha, bem como pela ação dos arrematadores, estes acusados de serem 
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desonestos. É importante destacar que a revolta esteve relacionada também a crise 

dos principais gêneros exportados por aquela região do Império, o algodão e o 

açúcar. 

No relatório do ano de 1875, o então presidente da província do Rio Grande 

do Norte, Alcoforado Júnior, justificava o aumento dos impostos em algumas cidades 

da província pelo fato das mesas de rendas, estas responsáveis pelos cálculos do 

que era arrecadado pelas coletorias, registrarem uma diminuta quantia dos impostos 

cobrados. Ele sugeriu que o problema de tão amesquinhada receita provinha da 

“repugnancia e costume que há da parte dos contribuintes de pagar impostos” em 

que se 

 
notam nesta província parte dos collectados de satisfazerem 
seus debitos, provém já do pouco ou quase nenhum espirito 
fiscal que desenvolvem os encarregados da administração 
das rendas e já da certeza que têm os mesmos contribuintes 
de não serem chamados ao pagamento por meio do 
executivo, meio legal e único de melhorar a sorte dos cofres 
publicos.394 

 

Averiguamos que o mesmo presidente pretendia atrelar a culpa das péssimas 

arrecadações e dos cofres públicos a uma possível falta de competência dos 

próprios funcionários da administração de rendas provinciais, mas também 

acusando os contribuintes de terem péssimos hábitos e aversão ao pagamento dos 

impostos provinciais, os quais não eram pagos, por conta que estes seriam 

estimulados a tal prática, pois não sofriam nenhuma punição legal, não sendo 

coagidos a honrarem com o pagamento dos impostos.  

Alegando que medidas urgentes deveriam ser tomadas para reverter tal 

situação, Alcoforado Júnior intensificou a fiscalização nos portos de toda província 

no intuito de reduzir o contrabando de gêneros como couro-seco, farinha, cachaça, 

milho e outros, ao tempo que executava o imposto adicional de 3% sobre todos os 

                                                           
 

394
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produtos, os quais já eram taxados, estabelecendo quatro medidas a serem 

cumpridas pela mesa de rendas, são elas: 1) a respeito dos direitos de exportação 

que entrassem na cidade colocar a legenda “Rio Grande do Norte” nas sacas e em 

todos os volumes acompanhados de uma numeração especial; 2) a extinção de 

benefícios que a Agência Fiscal da “Parahyba”, como a completa isenção das guias 

que os tropeiros trouxessem dos pontos fiscais; 3) que não fossem mais aceitos pela 

mesa de rendas os despachos das mercadorias como se estava fazendo, ou seja, 

de maneira fraudulenta, em que determinados gêneros eram taxados como outros, 

estes com taxas bem mais reduzidas, como acontecia em Mossoró; 4) que o guarda 

encarregado da fiscalização confirmasse antes do despacho dos gêneros ainda no 

porto, o peso e número dos volumes, e principalmente, o pagamento dos impostos 

provinciais.  

Desta forma, eram claras as intenções de acabar com as fraudes e 

contrabandos de mercadorias, ameaçando toda uma rede clandestina de negócios 

entre os comerciantes e os tropeiros viajantes, a qual gerava prejuízos para os 

cofres provinciais. Segundo Monteiro, outro elemento decisivo para o 

descontentamento desta parcela da população, a qual envolve não somente 

comerciantes e viajantes, mas também pequenos lavradores (jornaleiros, agregados 

e meeiros), teria sido a elevação dos preços sobre estes gêneros. Estes acreditavam 

que tais preços teriam “ultrapassado o limite natural que uma população 

psicologicamente considera como justo”395 . 

Paralelo às tensões ocasionadas pelas mudanças do sistema de pesos e 

medidas, bem como da intensificação da fiscalização dos gêneros importados e 

exportados na província do Rio Grande do Norte, outro fator dificultou ainda mais o 

controle da “ordem pública” naquela sociedade. Em virtude da execução da lei nº 

2.556, de 28 de Setembro de 1874, conhecida como “nova lei de recrutamento”, 

levantaram-se graves suspeitas entre a população pobre livre, causando tumultos 

em vários pontos da província, dentre eles Canguaretama, São José, Goianinha e 

Mossoró.  
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Esta nova lei, que segundo Alcoforado Júnior estaria voltada para a 

“igualdade entre os cidadãos aptos para o serviço das armas e outras garantias”, 

não foi bem recebida entre os homens pobres livres, que não raramente eram 

acusados de vadios e ociosos, sendo alvos das políticas de cooptação ao trabalho, 

muitas vezes coagidos de forma violenta. Em virtude disso, pode-se compreender 

que a reação da população esteve ligada à própria suspeita de que o recrutamento 

pudesse por em dúvida seus direitos de cidadania, o que recai novamente sobre a 

questão da precariedade da liberdade destes homens. É interessante observarmos 

que as palavras ditas por Alcoforado Júnior a respeito do rompimento da ordem 

pública foi uma estratégia para justificar a ação truculenta contra os pobres livre, 

afirmando que a recusa da população ao recrutamento ou coação ao trabalho seria 

fruto de “circumstancias anormaes e exaltamento de paixões de momento, geradas 

pela ignorancia.” 396 

Contra a nova lei do recrutamento, uma onda de protestos invadiu a província 

do Rio Grande do Norte. Um desses protestos ficou conhecido como “Guerra das 

Mulheres”. Esse nome foi atribuído a revolta de um grupo de mulheres que 

invadiram igrejas e paróquias na cidade de Mossoró na tentativa de impedir os 

trabalhos das juntas, lugar em que acontecia o alistamento de homens em idade 

entre 18 e 35 para as tropas que seriam enviadas à Guerra do Paraguai. Nesta 

ocasião papéis referentes às listas de recrutamento foram rasgadas. 

 Na cidade de Goianinha as agitações foram reprimidas de forma violenta, 

havendo agressão entre as partes envolvidas. Segundo Alcoforado Júnior, a 

população que agrediu a tropa enviada para sufocar a revolta, foi respondida com o 

fogo das armas, tendo-se 3 mortos, o que deixa claro a violência com que eram 

reprimidos os manifestantes. 

Outro caso resume bem a tensão que existia entre trabalhadores e senhores 

na década de 1870. Em novembro de 1874, escravos e trabalhadores livres do 

engenho Carnaubal da vila de Ceará-Mirim, cerca de trinta deles, segundo o 
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relatório do chefe de polícia Antônio Benevides Seabra de Mello, procuraram “em 

vindicta de suppostas offensas a alguns delles”, assassinar Joaquim José de 

Sant’Anna, dono do engenho. Os trabalhadores não lograram êxito, uma vez que 

foram destacadas àquele local vinte praças de linha, sob o comando do alferes 

Francisco Cesar do Rego Barros, impedindo o assassinato de Sant’Anna. A 

documentação desse caso não possibilita saber qual foi a motivação do intento dos 

trabalhadores livres e dos escravos.397 

Estes episódios reiteram as dificuldades tidas pelas políticas imperiais que 

objetivavam o controle do crescente número de homens pobres livres, que se 

insubordinavam contra as medidas que ameaçassem os seus direitos de cidadania, 

não apenas sua liberdade, mas também suas formas de viver. Assim, não apenas 

no Sul, como no Norte do Império, a questão da normatização do colono nacional, 

tal qual no Rio Grande do Norte, era um problema que não poderia deixar de ser 

enfrentado pela elite agrária norte rio-grandense haja vista a inviabilidade dos braços 

escravos, devido aos elevados preços praticados pelo mercado assim como pelo 

elevado custo para mantê-los em tempos de seca e, principalmente, com a certeza 

da proximidade do fim da escravidão após a promulgação da Lei Eusébio de Queirós 

em 1871.  

A questão da substituição do escravo negro pelo estrangeiro branco no Rio 

Grande do Norte não se tornou uma questão tão debatida, pelo menos nos 

documentos analisados por esta pesquisa. O que se pôde perceber foram 

discussões de como utilizar os braços nacionais livres para o trabalho assalariado. 

Sabe-se que controle dos fazendeiros sobre estes homens pobres livres nacionais 

dependia, em parte, da regulação do tempo de trabalho destes. Segundo Celia 

Maria Marinho de Azevedo, umas das dificuldades encontradas pelos senhores 

terras consistia na liberdade que esse trabalhador livre do campo poderia ter quando 

trabalhava por conta própria, não querendo se subordinar ao tempo de trabalho 

imposto pelo locador. Desta forma, conforme Azevedo, podemos dizer que  
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os grandes proprietários detinham o poder até certo ponto, 
pois faltava a incorporação deste por parte dos dominados, 
ao nível de uma disciplina do trabalho. Ao contrário, 
desenvolvia-se uma espécie de contrapoder por meio de 
uma resistência disseminada e cotidiana nos locais de 
trabalho e moradia, utilizando-se diversos subterfúgios em 
defesa do controle do tempo [...] a questão do controle do 
tempo de trabalho do homem nacional livre e pobre.398 

A grande crise que se estabeleceu com a seca de 1877 motivou uma série de 

discussões nos periódicos locais e nos relatórios de presidente de província acerca 

de como melhor aproveitar a avultada oferta de braços que migrou das regiões mais 

atingidas pela seca, principalmente do alto sertão.  

O periódico liberal Correio do Natal sugeria na primeira página da edição de 

9 de novembro de 1878, formas de como lidar com os migrantes da seca, 

recomendando à presidência provincial que “se estabeleção azilos, lazaretos, 

hospitaes para os doentes e inutilisados; grandes fabricas, grandes empresas de 

publica utilidade para occupação da força muscular”. O seu redator, o influente 

político local, o liberal João Carlos Wanderley, que inclusive ocupou o cargo de 

presidência da dita província em 1847-1848, pressionava por políticas de socorros 

aos indigentes, que deveriam ser baseadas não na doação de alimentos, mas na 

“permutta do pão pelo trabalho, a substituição da inercia pela acção, a troca do 

bordão do esmoller pelo alvião do obreiro.” João C. Wanderley acreditava que o 

trabalho, meio pelo qual se estimularia a “força productôra”, acabaria com o 

“pessimo systema”, ou seja, com a “pratica erronea e immoral de alimentar-se a 

desídia e a inação, representada n’uma estupida indolencia em que vive o povo.” 399 

Assim, através do uso do migrante como força de trabalho, dois interesses 

seriam conciliados, segundo Wanderley, os relacionados à sobrevivência do povo e 

os reais do governo, estes ligados às intervenções urbanísticas nas cidades 

ocupadas pelos retirantes – como a construção de calçadas, ruas, pontes, 

modificação de barras de rios entre outros -, bem como na construção de espaços 

institucionais, tais como cadeias, hospitais e colônias agrícolas, em que se 
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produziriam gêneros alimentícios pelos trabalhadores da seca e os produtos 

destinados à remuneração destes labutadores. Segundo este jornal era dever do 

governo dar ao 

povo o que tem; o braço para o trabalho, e a seu turno o 
governo dará o que é preciso; - a força para o braço. [...] 
Falta em que empregar tantos operarios que por ahi andão, 
também mortos de tedio, por não acharem o que fazer? Não 
falta: e o Exm. Sr. Dr. Montenegro, possuído destas idéas, 
trata com actividade de po-las em pratica. Há contractado já 
algumas obras proporcionando meios de se effectuarem 
outras, reclamadas pela utilidade publica, para que o povo 
tenha uma occupação diaria. [...] Eis finalmente o nosso 
modo de pensar nesta emergencia; substituir a esmola pelo 
salario; dar ao doente a encherga, o caldo e a poção; dar ao 
são a alavanca, a força e o estimulo.400 

 

Em 1877, o presidente de província do Rio Grande do Norte, Nicolau 

Tolentino de Carvalho enxergava esta abundante oferta de braços como uma boa 

chance de se incentivar o desenvolvimento da grande lavoura. Tolentino de 

Carvalho acreditava que os trabalhadores pobres livres deveriam ser largamente 

utilizados, uma vez que 

O trabalho livre, aceito e já estabelecido, promete ser mais 
largamente desenvolvido; os capitais formar-se-ão, sem 
duvida, se a necessidade reconhecida de estabelecimentos 
bancários for satisfeita, como é de esperar, atentos os 
urgentes reclamos dessa grande e importante classe da 
sociedade, os agricultores401.  

É óbvia a intencionalidade do referido presidente de atrair recursos, uma vez 

que houve o apelo ao governo imperial para que fossem liberadas cartas de créditos 

junto aos estabelecimentos bancários, verba que seria destinada aos agricultores 

que compunham a elite local norte rio-grandense. Outro ponto a ser analisado é a 

afirmativa de que “o trabalho livre, aceito e já estabelecido” desconstrói o discurso 
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da preguiça e da ociosidade, já que a partir da labuta destes homens pretendia se 

desenvolver a lavoura, como propôs Tolentino de Carvalho. 

O Brado Conservador, jornal da situação no ano de 1878-1879, destacou 

uma série de elementos que agravariam os efeitos da terrível seca em regiões 

interiores da província, dando ênfase à migração dos lavradores pobres livres do 

campo para as zonas litorâneas. Desta maneira, em 9 de janeiro de 1878 o jornal 

noticiava que 

Se tivessemos estradas e outros elementos de transporte, 
não se teriam visto, a despeito da secca, tantos infelizes 
obrigados a abandonar seu torrão natal para se remontarem 
a paizes estranhos, tendo de fazer falta á lavoura que, 
entregue a homens livres, como hoje quase se vê, vae 
necessariamente a definhar a mingua de braços, que 
desapparecem de um modo espantoso; sendo que além 
disto muito fazendeiros se tem visto na dura emergencia de 
vender o restante de seus escravos, como meio de 
escaparem à fome.402 

 

A notícia em destaque também chama atenção para necessidade de se 

empregar os retirantes em obras públicas, colocando-os em favor do “bem público”, 

como elencado no Correio do Natal. Contudo, a chegada de muitos deles às 

cidades como Mossoró, Natal, Assú, Ceará-Mirim e Macau, deixavam os 

governantes em alerta, pois os migrantes nem sempre conseguiam os socorros junto 

às autoridades públicas, o que gerava o descontentamento da população e, 

consequentemente, a tensão de uma ação em massa por parte dos não 

contemplados pelas medidas protetivas do governo.   

Outra preocupação era quanto à migração desta fonte de mão de obra para 

fora da província, o que poria em risco à própria oferta de braços. Devemos 

entender que se por um lado a migração desses retirantes fazia com que certas 

cidades recebessem muitos braços, por outro, os lugares de onde estes saíram 

ficaram à míngua, já que poucos teriam como suportar as intempéries da seca de 

1877 sem o trabalho destes homens, como nas regiões alto sertão. Assim, 
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percebemos que esta seria uma questão muito delicada para as autoridades 

públicas, as quais debatiam sobre a melhor forma de aproveitamento de tal força 

produtiva.  

Uma das medidas tomadas pelas autoridades do Rio Grande do Norte frente 

ao grande número de migrantes que ocupavam as calçadas, ruas e praças das 

cidades onde o acesso à água era garantido pela existência de grandes rios, foi a 

racionalização da distribuição dos víveres administrados pelas comissões de 

socorros. Esta decisão fez cessar a entrega dos socorros para os “ociosos”, ou seja, 

para aqueles que não estivessem empregados em colônias agrícolas ou obras 

públicas, sendo reservados exclusivamente para cegos, aleijados e doentes, 

aqueles que não tinham como trabalhar. 

Cabe dizer que as comissões de socorros eram organizadas pelas Câmaras 

Municipais, as quais eram responsáveis por receber, armazenar e distribuir gêneros 

alimentícios – como a carne seca e a farinha –, roupas e medicamentos. Por conta 

disto, as câmaras eram muitas vezes o alvo dos migrantes, especialmente quando 

se sabia da notícia de distribuição destes víveres. Por outro lado, quando a 

distribuição cessava, as câmaras e armazéns – alguns destes sob a tutela das 

comissões de socorros – eram pressionados e até mesmo invadidos como em 

Mossoró, em 1878. A respeito deste caso, o presidente de província Manoel 

Januario Bezerra Montenegro entendeu que a ação dos retirantes esteve ligada à 

sua determinação em restringir o acesso aos gêneros à determinada parcela da 

população como vimos acima, por isso Montenegro afirmou que sua 

 
deliberação foi acompanhada de outra em favor dos 
emigrantes que se achassem em condições de trabalhar 
mandando que se lhes desse ocupação útil como fosse a 
abertura ou melhoramento do rio,  em cujo serviço seriam 
pagos com aqueles gêneros, o que por certo não agradou a 
quem os recebia generosa e profusamente, sem trabalhar. 

Chegado ali por ultimo um carregamento de farinha, milho e 
arroz, o povo em massa apoderou-se daquella e apezar de 
alguma resistência, empregada por cidadãos mais ou menos 
importantes, cometteu os maiores excessos, levando seu 
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furor ao ponto de destruir quase completamente um grande 
armazém ali existente e destinado as distribuições.403 

 

Como já foi dito, as décadas de 1850, 1860 e 1870 foram tempos de tensão, 

em que o controle e a regulação do trabalho livre eram vistos como urgentes pelos 

senhores de terras. A força produtiva necessitava ser organizada por uma legislação 

que fosse obedecida pela crescente massa de homens pobres livres. Constatou-se 

ao longo da segunda metade do século XIX que os mecanismos de domínio 

utilizados pelo Estado Imperial nem sempre eram bem recebidos pela população, a 

qual pressionava as autoridades locais, e, em certos casos, usava a violência para 

assegurar o que julgou ser de seu direito.  

Outro tipo de pressão contrária ao governo vinha da imprensa anônima, como 

no caso do periódico Zé Povinho (1879), que ocupou em fazer oposição às políticas 

imperiais. O referido jornal chama atenção pelo fato de suas críticas, como se pode 

observar pelo próprio nome do periódico, direcionarem-se às medidas do Estado 

para com os membros da “arraia miúda” do qual o próprio “Zé Povinho” se dizia fazer 

parte.  

“Zé Povinho”, o “representante do povo”, nutria aspirações liberais e 

reclamava dos impostos abusivos, pois tinha “a consciência de que seja qual fôr o 

nome que tomem os homens que o governem, elle [o povo] ha de ser o pagador de 

tudo aquillo que não goza e de que gozam os outros que não pagam como elle”. 404 

O mesmo jornal também reclamava do “Imposto do Vintém” (1879-1880), o qual era 

cobrado o valor de 21,00 vinténs a pessoas que utilizassem os bondes, taxa 

aplicada primeiramente na cidade do Rio de Janeiro. Mesmo ainda não havendo 

sido instalados os bondes em Natal405, “Zé Povinho” já demonstrava a rejeição do 
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povo contra mais um possível imposto, ironizando que “por mais que o Zé tenha 

puxado pela intelligencia não lhe é possivel comprehender o que quer toda essa 

gente que grita contra o imposto do vintem. Talvez haja alguem tão ousado que 

venha dizer que o que essa gente quer é não pagar.”406 

Outro ponto denunciado pelo mesmo jornal foi a violência utilizada pela polícia 

que agia duramente para reprimir qualquer tipo de protesto popular, uma vez que “o 

cacete, porém, faz e desfaz a lei sem possibilidade de protesto [...] faz-se juiz e 

condemna summariamente os reus á pharmacia, ao medico, ao ponto falso, ao per 

chlorueto de ferro, ao cemitério.”407 Assim, compreendemos que este seria um jornal 

que se propunha muito mais em fazer oposição ao governo estimulando a aversão 

contra as disposições do Estado, já que “O Zé pensa que não vem muito longo o dia 

em que há-de ajustar contas.”408  

 Seguindo os passos de Hebe Mattos a partir do seu trabalho Ao Sul da 

História: lavradores pobres na crise do trabalho escravo (1987), acreditamos 

que a oferta de terra livre e o trabalho familiar representavam uma possível 

mobilidade social e econômica havendo certa margem para o acúmulo de 

excedentes. Já o trabalho assalariado poderia representar a dependência em 

relação ao senhor de terras, o que consequentemente, implicou na expectativa 

desse homem pobre livre em não querer se submeter a estes senhores.  

Estes fatores ajudaram na produção de um meio rural que socialmente lutava 

para se insubordinar ao controle estabelecido pelos senhores, pelo governo central e 

municipal. Compreendemos que a população entendia as políticas agrárias como 

forma de reordenamento das relações de poder sendo capaz de se mobilizar e 

protestar contra abusos relacionados às condições de trabalhos e a favor da 

manutenção de seus direitos de cidadania, estes legitimados pelos costumes, bem 

como por sua liberdade. 

                                                                                                                                                                                     
 

y Europa, 1890-1930. Brazilian traction, Barcelona traction y otros conglomerados financieros y técnicos. 
Universidad de Barcelona, Facultad de Geografia e História, 23-26 de eneiro de 2012. Acessado em 14 de junho 

de 2014, disponível em http://www.ub.edu/geocrit/Simposio/cMedeirosetal_Acidade.pdf.   
406

 Zé Povinho, 1879:3. 
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 Ibidem, 1879:7. 
408

 Ibidem, 1879:8. 
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Logo, podemos afirmar que a busca dos fazendeiros e industriais pela 

garantia da força produtiva, esta composta de trabalhadores pobres livres na 

província do Rio Grande do Norte, pressupunha alterações nas relações sociais e 

econômicas do campo e da cidade, ainda mais quando a seca aparece como uma 

grande oportunidade de submetê-los às regras de trabalho mediante contratos de 

locação de serviços, estes fiscalizados pelo Estado com maior severidade durante a 

década de 1870. 

Segundo Evaldo Cabral de Mello em Norte Agrário e o Império (1984) e 

Maria Lúcia Lamounier em Formas da transição da escravidão ao trabalho livre 

(1986) havia a necessidade de aproveitar a oferta abundante do trabalhador pobre 

livre nacional, principalmente aquelas que não receberiam incentivos para investir no 

braço estrangeiro, como a província do Rio Grande do Norte. Assim, a oferta de 

trabalhadores era composta por negros, indígenas e mestiços que formavam a 

crescente população livre.  

A partir da leitura do trabalho de Hebe Mattos Campesinato e Escravidão 

(2001) é importante considerar que as experiências de um passado escravista e/ou 

de trabalhador subjugado ao grande senhor de terras vão contribuir para a 

expectativa de um futuro autônomo, exemplificado na figura do pequeno lavrador. 

Esta perspectiva alinhavada pela autora é essencial para compreensão dos conflitos 

no campo, uma vez que enxerga estes homens como sujeitos atuantes, partícipes 

das relações sociais e históricas. 

Podemos considerar que a preocupação das elites esteve relacionada não 

apenas com a disponibilidade dos braços livres, mas também em como organizá-los. 

Era necessário garantir o domínio sobre esta força produtiva a partir de bases legais, 

por meio de uma legislação que regulasse as novas relações de trabalho, de 

maneira a instituir e se fazer cumprir normas e regras que permitissem o controle da 

mão-de-obra, favorecendo aquele que contratava serviços, ou seja, o fazendeiro. 

Tais mudanças proporcionaram consideráveis transformações no modo de vida 

daquela sociedade e em especial na vida dos trabalhadores pobres livres do campo. 

Assim, acreditamos que todas essas questões debatidas ao longo deste 

trabalho permite afirmarmos que a experiência é um ponto fundamental para que 

entendamos as estratégias do Estado quanto ao desenvolvimento da agricultura e o 
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controle da massa de nacionais livres durante a segunda metade do século XIX no 

Brasil Imperial. Essencial também para compreendermos o comportamento dos 

homens pobres livres, tanto na luta pela conservação dos direitos de cidadania, 

contra a precarização de sua liberdade, bem como das formas de viver, o que está 

diretamente relacionada com a questão do trabalho. 
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RESUMO: O livro didático de História é peça chave e por isso fundamental aos 
olhos de todos que vêem na sua utilização a forma mais produtiva de oferecer ao 
aluno a essência máxima do que foi, é e será o mundo em que se está inserido. 
Sendo assim, esse artigo objetiva discutir o surgimento, distribuição e práticas 
pedagógicas referentes ao livro didático de História. Muito já foi dito sobre esse 
tema, mas torna-se imperativo considerar sua magnitude perante a educação. Com 
essa intenção, são analisados momentos decisivos da educação brasileira, a relação 
educativa constante, a utilização do livro pelos professores de História, agentes 
decisivos que colocaram esse material de apoio no pioneirismo da educação, desde 
os momentos mais significativos de sua existência, e acima de tudo, as barreiras 
encontradas em seu uso, que muitas vezes fazem surgir pontos negativos aliados à 
sua real função que é educar. Tais pontos se fazem refletir no preconceito e 
racismo, advindos dos estereótipos. A categoria organização do trabalho didático é 
fundamental na análise, o material empírico é adquirido, principalmente, em fontes 
documentais e obras públicas que partem de um melhor aprimoramento do uso das 
fontes históricas, bem como das estratégias mais significativas e produtivas para 
com o repasse dos conhecimentos de História. 

Palavras-chave: Livro Didático de História, Educação Brasileira, Estratégias. 

 

Introdução 

Antes de adentrar mais especificamente na abordagem principal a que se 

refere este artigo, não poderia deixar de situar a quem interessar dele fazer uso ou 

analisar o quanto as vertentes transformadoras do tempo agem sobre os métodos 

de aprender História. Sendo assim seria justo fazer uma breve retrospectiva de 

como a educação chega a nós e de que forma ocorreram as tantas introduções de 

métodos inovadores. 

O objetivo desse artigo não se resume a mais uma indicação desses fatos, e 

sim á constatação de que no percurso dessa história se faz presente a conduta 
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sistemática de órgãos que sejam essenciais não só a articulação do material 

didático, mas também a elaboração de meios por parte dos professores de História e 

de órgãos educacionais para que se faça significativo o ensino de História perante a 

“evolução educacional”. Essencialmente, esse artigo trata da execução e, 

linearmente, da reunião, daquilo que através dos professores nas salas de aula, 

tornam o ensino de História na contemporaneidade mais próspero e, portanto, mais 

relevante, diante daquilo que vem a ser o seu objetivo maior, ensinar. 

Sendo assim, a maior preocupação é discutir de que modo a História pode ser 

inserida no meio escolar, propondo novas alternativas pedagógicas que, por mais 

inovadoras que sejam não deixem de abordar o real significado dos temas 

trabalhados e anteriormente relatados pelos pesquisadores teóricos. Isso partindo 

da certeza de que essas táticas devem ser bem estruturadas, passando por uma 

séria análise em sua base, oferecendo resultados um pouco diferente daqueles que 

durante anos foram apresentados através dos livros didáticos, e que com o tempo e 

a ação organizadora do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) puderam ser 

identificados como mais eficazes no que diz respeito à caracterização de fatos 

históricos, além de agir de forma justa e corretiva, esta última função, no que diz 

respeito a, melhor analisar obras e fazer com que itens ditos negativos à educação, 

como é o caso dos estereótipos sejam banidos da educação brasileira, contribuindo 

mais diretamente para a total extirpação de reconhecidas mazelas da sociedade, 

como o preconceito e o racismo. 

O início de uma longa jornada educacional 

Elencando fatos que dizem respeito ao surgimento da educação em nosso 

país, em uma breve retrospectiva, de início apresenta–se o período da Ordem 

Jesuíta no Brasil, que via na sua forma de educar e cristianizar, a melhor saída para 

controlar aqueles que eram vistos como os rebeldes, mas que a partir dos métodos 

nunca vistos, seriam “domesticados”, a mando dos reis portugueses que viam aí 

uma ótima oportunidade para adentrarem mais no convívio dos nativos. Mesmo 

assim, isso já nos trouxe benefícios, pois consta desse período o surgimento dos 

primeiros colégios que se tem conhecimento, como é o caso do Colégio dos 

Meninos de Jesus na Bahia de Todos os Santos, Colégio de Piratininga em São 

Paulo e o do Morro do Castelo no Rio de Janeiro, todos referentes ao século XVl. O 
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livro já existia, só que de forma muito rara, originário do século XV na Europa, onde 

pela falta da imprensa, os próprios estudantes universitários criavam os seus, que 

não passavam de cadernos de escritos, e aqui os livros trazidos pelos jesuítas não 

passavam de anotações que diziam respeito aos ensinamentos religiosos a serem 

seguidos e repassados.  Mais a frente, no século XVll surge o Período 

Pombalino410, que embasado por idéias absolutistas põe fim em dois séculos de 

uma forma educacional já estabilizada por parte dos padres jesuítas. Apresenta – se 

aí o que seria o nosso pensamento pedagógico atual, pois tinha início agora uma 

forma de ensino mais ditamente planejada, baseada em aulas régias e com a 

realização de concursos para a escolha dos professores apropriados para cada 

disciplina, diferente do estilo dos jesuítas, que ensinavam por meio de repetição e 

memorização dos assuntos dados. Ou seja, estava já aí surgindo o avanço moderno 

da educação. Os avanços que dizem respeito à educação estavam longe de parar 

por aí, dando um salto para o século XX, os anos da década de 20 surgem como os 

mais significativos no ramo das reformas educacionais. Vale atentar para o fato de 

que apenas nos anos 30 e 40 os livros de História aqui viriam a se estabelecer entre 

os estudantes, ainda que com um formato bem delimitado, ele já se fazia notar por 

algumas tímidas imagens, que traziam apenas informações básicas, não tinham o 

caráter informativo que tem hoje. Nesse período, importantes reformas e leis seriam 

implantadas com a intenção de formar um suposto “homem novo”, que no decorrer 

dos anos seguintes seria munido de uma educação bem mais elaborada do que a já 

vista até então. Era o início da fase das escolas técnicas, que de certo modo tendia 

criar um sentimento de brasilidade nos jovens ingressantes, que mais tarde serviriam 

aos ideais do Estado e prontamente fortaleceriam o corpo trabalhista da nação, tal 

como aconteceria também na ditadura militar, só que agora o ideal era formar jovens 

que fossem capazes de, mediante uma educação militarizada, seguir a lógica dos 

interesses econômicos. Quanto ao livro didático de História nesse momento, 

passava por uma séria reformulação, pois nem tudo que fosse exposto seria bom 

para os ideais governamentais da época, sendo assim, histórias foram modificadas, 
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imagens retiradas e inúmeros títulos retirados das escolas e destruídos, geralmente 

queimados.  Com o fim da ditadura a educação brasileira chegaria a um novo 

momento, pois agora as ideologias fluíam com mais liberdade, o estudo que antes 

era oferecido de forma a excluir os menos favorecidos, agora de certo modo oferecia 

mais oportunidades, oportunidades essas que seriam refletidas na oferta de mais 

opções. Todos esses fatos apresentam, além da abordagem histórica mutante, o 

fato do livro didático de História estar sempre presente, fosse como instrumento de 

demonstração das mudanças em questão ou como objeto em constante mudança 

perante os avanços técnico-pedagógicos ofertados pelo rumo que a sociedade tende 

a tomar, e diante disso, é que surgem os órgãos e instituições que destacam – se na 

elaboração dos livros que necessitam ser reinventados e prontamente adaptados ao 

convívio educacional. 

Trabalhando a escolha e distribuição de forma contínua 

Os livros eram uma aquisição rara e cara, fato esse que só viria a se adaptar 

com a realidade a partir do momento em que a imprensa se torna algo comum. Com 

a imprensa, os livros vieram a se tornar os primeiros produtos feitos em série e, ao 

longo do tempo a concepção do livro como “fiel depositário das verdades científicas 

universais” foi se solidificando (GATTI JÚNIOR, 2004) 411. A partir desse momento 

uma série de eventos, incluindo a elaboração e disseminação do livro didático, bem 

como de processos de aperfeiçoamento persistem na melhoria da forma de 

elaboração e distribuição desse livro que seria direcionado às escolas. Aliadas e 

provenientes do Ministério da Educação (MEC), várias instituições, comissões e 

sindicatos surgiram e elaboraram metas para a produção, controle e circulação do 

livro didático, dentre elas destacam – se o Instituto Nacional do Livro (INL), 

Comissão do Livro Técnico e Didático (COLTED), Agência Norte-Americana para o 

Desenvolvimento Internacional (USAID) 412 e principalmente o Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD), que apresenta – se até hoje como a diretriz fundamental 

na administração do livro, suas abordagens e técnicas pedagógicas. É bem verdade 
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que muitos desses órgãos sofreram fortes críticas e foram substituídos quando não 

alcançaram o resultado desejado, No entanto, tantas modificações só tendem a 

demonstrar o interesse persistente em oferecer ao aluno uma educação que, no 

mínimo possa contribuir com um material digno e bem elaborado. No que diz 

respeito ao livro didático de História, o trabalho é ainda mais árduo, pois uma vez 

que a história está em constante curso, fica mais difícil de atualizar estas obras, uma 

vez que os livros didáticos devem ser substituídos apenas a cada três anos. Não 

que esse tempo seja relativamente longo demais, mas seria bem mais proveitosa a 

experiência de estar sempre trabalhando com materiais atualizados. Esse e outros 

problemas nada mais são do que um dos muitos problemas pelos quais o professor 

de história tende a enfrentar perante o avanço temporal, sempre aliado à 

impressionante ação tecnológica e modificações institucionais, que sempre 

caminham lado a lado. E isso de certo modo tende a causar um desencanto que 

pode ou não ser refletido nos alunos de uma turma onde o professor sinta – se 

desmotivado ou despreparado para o trabalho a partir dos materiais que a ele são 

oferecidos. Encaixa – se perante esse fato o que explicita Durval Muniz.413 

O desencantamento da escola, o desinvestimento social na 
vida escolar, trazem para seu interior alunos e professores 
desmotivados, perdidos, sem objetivos claros, preocupados 
apenas com a chancela que esta oferece para investimentos 
futuros na vida, seus títulos e prebendas que passam sem o 
fim em si mesmo na vida escolar. 

Então diante de fatos como este se vê permanentemente a necessidade de 

refletir sobre a tal da modernidade que a todos é apresentada de forma rápida e 

insistente, pois que modernidade é essa que, nos oferece material didático de última 

geração, impressos e em formato digital e ainda assim não complementa aquilo que 

deveria ser essencial, ou seja, o interesse dos alunos sobre os assuntos a serem 

aprendidos?  E refletindo também sobre essas causas, (SCHMIDT, 2002) 414 afirma 

que: “Um grande conjunto de variáveis pode ser responsabilizado pelo relativo 

insucesso da renovação do ensino de História, destacando-se principalmente, o 

descaso a que vem sendo submetida à educação brasileira por parte das 

                                                           
 

413 Durval Muniz de ALBUQUERQUE JÚNIOR, Por um ensino que deforme: o docente na pós- modernidade, 
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autoridades governamentais.” Então esse é apenas mais um dos obstáculos a 

serem vencidos, pois como podemos ver, o professor de História tende a ser muitas 

vezes um verdadeiro artista, guerreiro ou, mais ainda cientista na arte de ensinar, 

quando se vê obrigado a desenvolver métodos que sejam atrativos e ao mesmo 

tempo possam suprir a falta e, em certos casos excessos dos livros didáticos de 

História presentes nas escolas. Como demonstra claramente o (PNLD-HISTÓRIA 

2007) 415 ao fazer a análise de uma obra que poderá ou não ser adotada pelas 

escolas públicas: 

O livro apresenta boas imagens, os mapas são completos e 
claros, as letras são preenchidas, facilitando a leitura, e os 
boxes relativos aos conceitos a serem apreendidos são bem 
destacados. Existem algumas imagens que não vêm 
acompanhadas de seus créditos. Sobre a organização dos 
textos, encontraram-se algumas páginas repletas de 
imagens com pouco texto, enquanto outras apresentam 
exatamente o contrário. 

Diante de tais fatos, certamente cabe ao professor reinventar e adaptar 

cuidadosamente os meios demonstrativos em relação a esses livros na hora de 

fazer uso deles em sala de aula, de modo a não deixar que se perca o conteúdo a 

ser demonstrado, por falta de criatividade diante das situações causadas pelas 

lacunas que se formam perante os dias letivos. E o mais importante nos dias atuais, 

o professor tem que mais do que lecionar, estar apto para saber responder e driblar 

situações causadas pelo preconceito, discriminação e apologias negativas que se 

fazem representar através dos estereótipos que se fazem notar nas figuras 

encontradas em livros didáticos de História. 

De contemporâneo a retrogrado  

Certamente o livro didático de História se faz constantemente reforçador do 

significativo dever de ensinar, vindo esse a ter como primordial dever, diante da 

abordagem historiográfica, apresentar em seu formato um conteúdo cada vez mais 

flexível ás constantes mudanças temporais ocorridas no ambiente de ensino. 

Certamente essa flexibilidade, aliada a um bom entendimento por parte dos alunos é 

que poderão tornar possível o surgimento de um maior entendimento sobre o 

imaginário social, as diferentes interações entre as categorias de classe e gênero 
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 Guia do Livro Didático 2007, História. Programa Nacional do Livro Didático, p. 346. 
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que permeiam a História. E falando em gêneros e classes, não é possível deixar de 

se evidenciar os índios e negros, personagens que, desde que passaram a ser 

introduzidos no meio educacional, sempre tiveram suas etnias demonstradas de 

forma equivocada. O negro, sempre demonstrado como sujo, submisso e ignorante, 

já o índio era aquele ser preguiçoso, selvagem e que na maioria das vezes só servia 

para identificar um personagem folclórico. Essa ideologia certamente se dá através 

das ilustrações contidas em determinados livros de História, que na grande maioria 

das vezes demonstram imagens elaboradas a partir de um ideal, ou simplesmente 

com um propósito de estereotipar, atitude que acaba por criar uma séria de efeitos 

negativos, tais como, ações preconceituosas e racistas contra os negros bem como 

um grande descaso para com a população indígena.  

A presença de estereótipos nos livros didáticos é marcante; com imagens que 

aparecem neste material mostrando formas negativas desses grupos étnica e 

socialmente excluídos da sociedade. No entanto, este material tão utilizado deveria 

ser um aliado inicial ao estudante mostrando a eles a verdadeira história dos povos 

marginalizados e oprimidos. Foi a partir dessa preocupante realidade que alei 

10.639/03, que foi sancionada em nove de janeiro de 2003, altera a LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases n° 9.394-96) da educação nacional. A partir desta data, o então 

presidente Luis Inácio Lula da Silva declara que nas instituições de ensino 

fundamental e médios oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre 

historia e cultura afro-brasileira justamente numa tentativa de reparar e contar a 

história do povo marginalizado da sociedade no Brasil. E no tocante aos povos 

indígenas, encontra-se na seção III do ensino fundamental, artigo 32º, parágrafo 3° o 

seguinte: o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurando às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem. Mas, na maioria das vezes os professores não 

são capacitados para trabalhar com as línguas maternas indígenas. Essas leis 

surtiriam bastante efeito, não só para a camada discente, mas para a sociedade 

como um todo, uma vez que essas fossem devidamente trabalhadas. Porém, ao 

observarmos a realidade das salas de aula, partindo do material que é trabalhado 

nas mesmas, podemos claramente perceber que existe a necessidade de um 

trabalho mais direcionado, não só em sala de aula, mas de forma geral, este 
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combatendo os estereótipos apresentados e apoiando-se em órgãos que elaborem 

uma maior sintonia entre o real e o passado, bem como novas formas de ensinar, 

dando uma maior evidência e sensatez sobre determinados assuntos. Pensando 

nisso é que hoje em dia nas salas de aula torna-se cada vez mais comum que o 

professor seja capaz de ministrar novos métodos de ensino que compensem aquilo 

que se faz ausente nos referenciais a serem seguidos. Entre tantos métodos 

podemos analisar: O uso de imagens, o uso das analogias416 e o uso das 

tecnologias, que todos aliados fazem com que a dimensão da temporalidade, uma 

das categorias centrais do conhecimento histórico, possa estabelecer relações entre 

o que é continuidade e ruptura. E diante dessa diversidade de opções autores 

afirmam: 

Estamos mais habituados a alguns recursos clássicos no 
ensino dessa disciplina: livros didáticos e paradidáticos, 
aulas expositivas. Já introduzimos mais freqüentemente 
filmes e vídeos como complemento de nossas aulas. É claro 
que continuaremos a usar aqueles livros, bem como a 
ministrar aulas expositivas. Falta afirmar mais claramente a 
universalidade de materiais e linguagens nesse processo, 
que nunca prescindirá dos mais tradicionais como veículos e 
instrumentos de análise. (SILVA & FONSECA, 2007).417 

Nas palavras de (KARNAL 2007) 418, “... o professor precisa estar ciente de 

que, a partir do momento em que ele não lê mais, passa a morrer 

profissionalmente”.  E isso torna - se indispensável diante da necessidade de 

conhecer os novos meios de ensino e saber fazer uso deles, podendo assim exigir e 

aguardar um retorno lógico diante dos obstáculos.   Um dos mais significativos 

meios para se aprimorar o ensino de História perante o livro didático é o uso das 

imagens que servem de grande auxílio na complementação do discurso. Ideológico. 

Atualmente os livros de História trazem um grande número de ilustrações que de 

certo modo complementam aquilo que se deseja ensinar e aprender. No entanto, é 

                                                           
 

416
 As analogias são utilizadas freqüentemente pelos professores como recurso facilitador na compreensão dos 

conteúdos escolares, uma vez que possibilitam mediações simbólicas e aprendizagem significativa. Assim, o uso 
das analogias é discutido de forma a contribuir para identificar os riscos e possibilitar a exploração do seu 
potencial como recurso didático. 
417

 Marcos SILVA & Selva Guimarães FONSECA, Ensinar História no século XXI: Em busca do tempo entendido, p. 
86. 
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 Leandro KARNAL, História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas, p. 131. 
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necessário que se faça constantemente análises e atualizações, e isto se apresenta 

como uma das principais obrigações do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Mas da mesma forma que este atua constantemente com esse ideal, se faz 

necessário um trabalho reflexivo por parte dos professores, que uma vez 

trabalhando de forma assídua, logo verá efeito perante os estereótipos e suas 

conseqüências por exemplo. 

É muito comum que nos livros de História as figuras sobre índios apresentem 

sempre sua forma de moradia, suas vestimentas e mais ainda, que tragam eles em 

cenas de lutas. É aí que entra a importância do professor dialogar sobre os textos 

que complementam a exposição dessas imagens, pois certamente a falta de uma 

explicação mais aprofundada sobre estas fará prontamente com que o aluno 

entenda que, independente das tribos e localização todos tem o mesmo tipo de 

morada, vestem-se da mesma forma e mais ainda, são um povo agressivo e 

amedrontador. 

No que diz respeito à população negra, que tanto contribuiu para o avanço 

cultural e econômico do Brasil, uma vez que falte a legitimação desses fatos, o 

negro será sempre um povo sofredor, portador de modos obscuros, e que por tanto 

sempre estiveram e estará a margem. Não sendo isso verdade, pois já no século 

XVII grandes reinados foram liderados por reis e rainhas negras. Na área do ensino 

das artes, que se faz complementar ao estudo de História, não seria tão simples a 

abordagem de determinados estilemas419 sem que houvesse uma representação 

visual, no entanto, alguns livros de História que chegam às escolas muitas vezes 

acabam trazendo essas imagens de uma forma não tão satisfatória, pois trazem 

imagens distorcidas, em ângulos que fazem com que se perca muito do conteúdo 

visual, e ainda por cima podem trazer informações insuficientes ou simplesmente 

nem uma. Aí se faz notar mais uma vez a presença do PNLD, que expõe esses fatos 

no seu Guia do Livro Didático, cabendo ao professor, juntamente com a 

administração escolar, escolher ou não esse material. 

                                                           
 

419
Nomenclatura dada aos detalhes de uma obra, que a partir de sua observação pode torna-se possível a 

identificação da obra de determinado autor ou artista. 
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 Outro recurso muito utilizado entre os professores de História são as 

analogias, pois as mesmas possibilitam mediações simbólicas e aprendizagens 

significativas, uma vez que superam o estranhamento dos alunos diante do 

desconhecido. Funciona como uma ponte entre o científico e o senso comum. No 

entanto, o uso de tais analogias é muito criticado por trazer riscos para a 

compreensão dos conceitos. É muito comum que ao fazer uso das analogias o 

professor diante do assunto exposto no livro faça comparações com situações do 

presente, facilitando assim a compreensão do aluno, e é neste momento que se 

deve estar alerta para algumas desvantagens no seu uso. Entre a analogia e o 

objeto-alvo nunca vai existir uma equivalência perfeita, e justamente essas 

diferenças, uma vez que mal compreendidas poderão gerar enganos, confundindo e 

levando o aluno a transferir esse erro para seu entendimento na hora de repassar. 

Por exemplo, ao fazer uma explicação sobre duas guerras, o professor não pode 

unicamente referir-se a estas como causadoras de mortes, disputas e discórdia, pois 

sendo assim, o aluno apenas saberá identificá-las como ações bélicas, esquecendo-

se totalmente de suas temporalidades e reais motivos que levaram às suas 

execuções. A temporalidade deve ser trabalha de forma que possa haver um 

raciocínio histórico articulado, expondo a concepção de relações, mudanças de 

época e uma série de fatos relevantes ao aprendizado do aluno. 

A ação do PNLD é de extrema importância, no entanto devemos atentar para 

o fato de que, escrever ou revisar livros didáticos, particularmente na área de 

história, requer muita sensibilidade cultural. Livros didáticos e outros materiais 

pedagógicos não simplesmente organizam e repassam conhecimento, mas também 

refletem os valores específicos das sociedades em que são produzidos. Nesse 

processo de escolha do livro didático de História é importante considerar que os 

professores engajados na produção de uma sociedade mais justa e igualitária 

devam atentar para, além dos critérios pedagógicos de escolha, também o processo 

de produção desses materiais no contexto do capitalismo global presente. 

Não restam dúvidas de que o livro didático de História teve que acompanhar 

as mudanças do sistema educacional, ser adaptado ao longo dos métodos e 

práticas elaborados por governantes e instituições que surgiam. E é mais evidente 

ainda que, somente a partir de 1985, com a instauração do PNLD e suas diversas 
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reformulações quanto à elaboração, distribuição e normas de uso, é que se fez notar 

uma maior possibilidade de aprendizagem por parte dos alunos do ensino 

fundamental e médio. Isso porque os livros passaram a ser elaborados sem 

estereótipos, amenizando os preconceitos religiosos e culturais. 

O livro didático de História ainda traz em suas páginas caricaturas de índios e 

negros em situações de miséria, geralmente no período colonial. Mas deve-se 

salientar que essa é uma realidade que não pode ser retirada da história, porém, 

deve sim, enaltecer também a contribuição desses atores para com o 

desenvolvimento do país. E é isso que os livros de História estão mostrando hoje 

através da retratação das festas, danças, trajes e crenças, tudo isso, mostrando ao 

mesmo tempo em que também é natural e possível que estas mesmas pessoas 

possam chegar a uma universidade e ocuparem altos cargos na sociedade. Basta 

que se faça uma breve observação nos livros didáticos de História elaborados desde 

os primórdios da educação no país, que de forma bem linear, será possível observar 

as mudanças no que diz respeito a conteúdos e elaboração dessa ferramenta, que 

por mais que faça uso de recursos, necessita da intervenção das escolas e seus 

professores para que se faça uma abordagem proveitosa, não use de negligência, 

nem tão pouco de visões estereotipadas de determinados assuntos. 

A verdade é que, por mais práticos e necessários que esses meios de ensino 

inovadores se apresentem, sempre devem ser trabalhados com certa maestria, não 

deixando espaço para que aquilo que poça ser um auxílio pedagógico constante 

venha a se tornar um vilão. Diante desse fato, o professor ao fazer uso do livro 

didático de História não deve esquecer-se de que, por mais que as inovações se 

façam presentes, as mudanças históricas continuaram sempre dependendo do 

homem. 

Conclusão 

É com essa reflexão que, acompanhando as mudanças, vemos como o livro 

didático de História atualmente torna-se cada vez mais detalhado no ato da 

elaboração. Ao tomarmos como exemplo as novas metodologias que se aplicam ao 

seu uso vemos que, trabalhar a História clássica torna-se mais plausível pelo fato de 

se conseguir manter um discurso retilíneo com as tendências da historiografia atual. 
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A significância do livro didático reside na clareza perante os conteúdos 

históricos apontados nas propostas curriculares, onde os autores e editoras 

enfrentam sempre o desfio de criar métodos e respeitar normas que venham sempre 

a ser aceitas no ambiente de ensino. Uma vez que, essa elaboração didática junto 

ao dinamismo do professor de História é que vai fazer com que haja a concretização 

dos conteúdos. Não cabe ao livro didático apenas acompanhar os avanços técnico-

sociais, fazendo com que o professor lance ao aluno uma série de fatos onde muitas 

vezes seus conceitos não serão de todo absolvidos. E mais difícil ainda torna-se 

essa tarefa quando, o profissional depara-se com materiais onde muitas vezes se 

faz notar a incompatibilidade com os assuntos oferecidos. É nesse exato momento 

que se faz notável a intenção que se teve ao idealizar e pôr em prática tais normas, 

todas elas com um ideal não só organizador, mas totalmente significativo e válido 

perante o seu objetivo central, o repasse válido e significativo de idéias. 

Como já foi ressaltado, é nesse momento que se deve estar presente a 

intervenção de órgãos como o PNLD e a flexibilidade do professor, que mesmo que 

tenha tido uma formação polida, deve sempre estar se atualizando na tentativa de 

oferecer meios para sanar qualquer dificuldade que possa vir a surgir nesse 

percurso. É bem verdade que, esse profissional deve cada vez mais estar ciente 

dessas dificuldades e atento para que não venha a apresentar conceitos 

equivocados em relação ao processo historiográfico. 

Os livros didáticos de História devem ser vistos como instrumentos 

fundamentais no processo de ensino-aprendizagem, e não mais como meras 

mercadorias que tendem a relatar o passado e seus desdobramentos 

contemporâneos. O livro didático, uma vez que elaborado de forma responsável, 

aliado ao bom aproveitamento de seu usuário, tende a ser cada vez mais um 

instrumento fundamental diante da elaboração daquele que tende a ser um ambiente 

produtor de saberes cotidianamente dinâmicos. 
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DIRETÓRIO DOS ÍNDIOS NO CEARÁ APÓS 1798 
 

João Paulo Peixoto Costa

 

 

Introdução 

 

A historiografia ainda não encontrou uma explicação consistente para a 

situação legal dos indígenas no início do século XIX em boa parte das capitanias do 

Brasil.420 A Carta Régia de 1798, que aboliu o Diretório dos Índios no Grão-Pará e 

Maranhão, só foi aplicada em algumas regiões fora do norte do país, e mesmo 

assim com significativas variações regionais. Em outros lugares, a Carta não teve 

qualquer efeito, presenciando-se uma espécie de “continuidade” da lei pombalina. A 

dificuldade em definir este contexto legislativo se encontra no fato de que, se a lei 

oitocentista não foi inteiramente extinta, também não há qualquer registro de que 

seu uso ia para além de uma “referência” para as práticas políticas populacionais.  

Acerca da Carta Régia em questão, Fátima Lopes nos conta que, assim como 

ocorreu com o Diretório, só se conhece a versão enviada ao Pará, e “os 

historiadores não indicaram ainda algum documento pelo qual tenha sido também 

estendido" para o restante da colônia. Pela falta de registros que provem o contrário, 

a autora conclui que “o Diretório dos Índios não foi extinto para todo Estado do 

Brasil, permanecendo, portanto, em vigor na capitania de Pernambuco e suas 

anexas”. 421  

Manuela Carneiro da Cunha caracterizou de “vazio legislativo” o período entre 

1798 e 1845 (quando se criou o Regulamento das Missões), por não haver neste 

intervalo uma lei geral que regularia as ações política indigenistas em todo a colônia. 

Segundo ela, a legislação “do século XIX, sobretudo até 1845, é flutuante, pontual, e 
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cultura e identidades. São Paulo: Annablume, 2009, p.43. 
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 LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade: as vilas de índio do Rio Grande do Norte sob o Diretório 
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como era de se esperar, em larga medida subsidiária de política de terras”. O 

Diretório, “apesar de haver sido explicitamente revogado [...], por falta de diretrizes 

que o substituíssem, parece ter ficado oficiosamente em vigor. No Ceará [...] 

permanece [como] um parâmetro de referência”. 422 A ideia de vazio legislativo de 

Cunha foi criticada por Fernanda Sposito, acreditando ser “limitada” tal expressão. 

De acordo com a autora, devido “aos inúmeros conflitos e embates políticos próprios 

à construção do Estado e da nação brasileiras não teria sido possível uma resolução 

imediata do problema das populações autóctones”.423 Da forma como expõe a 

autora, a situação teria se dado quase que por um “desleixo” do império, ocupado 

com outras questões mais urgentes. O problema desta hipótese é que a Carta Régia 

fora publicada mais de 20 anos antes do processo de independência e formação do 

Estado do Brasil. Para Natalia Moreira da Silva, também discordando da noção de 

"vácuo legal" para este período, a falta de concenso parlamentar se explicava pelo 

fato de ter sido "delegado às províncias a missão de legislar sobre os indígenas – o 

que no contexto pós-independência não significava uma diminuição da 

importância".424 A questão é que, mesmo antes da separação do estado brasileiro 

em relação à Portugal, as normas legais eram aplicadas nas capitanias de maneiras 

diferenciadas, a partir de suas particularidades, ainda que houvessem leis gerais.  

Podemos escolher o ano de 1798 como período de avaliação para a 

experiência do Diretório em diferentes lugares do Brasil, já que aí, pela primeira vez, 

há uma declaração aberta por parte da monarquia de que seu projeto não havia 

logrado sucesso. As iniciativas que motivaram tal posicionamento e as 

consequentes mudanças de rumos vieram, entretanto, da própria colônia 

portuguesa, mais especificamente da região para qual foi pensada a lei pombalina. 

Por meio de seu “Plano para a civilização dos índios do Brasil”, Francisco de Souza 

Coutinho, então governador da capitania do Grão-Pará, iniciou o debate e a troca de 
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correspondências que promoveram as tentativas de novas ações do Estado diante 

da população nativa americana. Tinha como principal argumento o “estado da 

civilização” dos índios, que se encontrava muito inferior aos ideais de inspiração 

iluminista do império,425 causado pela própria estrutura administrativa criada pelo 

Diretório, personificada especialmente na figura dos diretores. Autoridades laicas 

que substituíram os religiosos na gerência das novas vilas de índios, eram 

responsabilizados pelos maus tratos com a população não branca, pela ganância 

que impedia o desenvolvimento local e pela repulsa das comunidades indígenas em 

relação à nova legislação.426 

Tal descrição da situação no norte do Brasil não pode, contudo, ser definida 

como a única explicação para a mudança de rumos legais, já que ela também se 

fazia presente em toda colônia, inclusive nos lugares que continuaram adotando o 

Diretório. É possível encontrar inúmeros casos de violências, maus tratos e abusos 

de toda sorte por parte dos diretores sobre a população indígena, como em Goiás e 

no Rio Grande do Norte: capitanias que permanecerem com a lei pombalina vigente 

ao longo do século XIX.427 No Ceará, os relatos que encontramos na passagem dos 

séculos XVIII e XIX sobre as vilas de índios e sua população retratam imagens muito 

semelhantes: diretores despreparados e gananciosos, índios resistentes e “ainda 

incivilizados” e vilas decadentes.428 Marya Silvia Porto Alegre fala do "acelerado 

esvaziamento do sistema de aldeamentos e a falência da política iniciada por 
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Pombal", que mesmo assim "continuava a ser posta em uso no Nordeste mesmo 

depois da extinção do Diretório".429  

Retomando a ideia da avaliação da experiência do Diretório, chegamos a 

1798 e percebemos que o Diretório, aos olhos dos gestores e representantes do 

império em território cearense (como ouvidores, governadores, naturalistas etc.), 

havia fracassado. Ao longo de sua execução no século XIX – que no Ceará duraria 

até 1845 com a promulgação do Regulamento das missões – os índios também se 

manifestaram pelo fim da lei na capitania. Destaca-se o extenso requerimento dos 

nativos de Vila Viçosa que solicitaram a anulação do Diretório e a saída dos brancos 

e outros não índios de sua vila.430 Se para todos estes agentes a constatação do 

insucesso do Diretório era tão clara, porque então se insistia com sua vigência? 

Para responder esta pergunta, outros questionamentos também se fazem 

necessários. A quem cabia a sua aplicação ou não em cada capitania? A quem a 

Carta Régia, afinal, foi dirigida? Em que condições ela extinguia o Diretório? No que 

consistiam as diferenças entre essas duas leis? 

O quadro de variações tão gritantes no que diz respeito à aplicação das leis 

do reino para os índios – o tal “vazio legislativo” – nos leva a concluir que as 

particularidades de cada região estavam diretamente relacionadas a tais situações 

heterogêneas e às políticas de governadores, capitães-mores e diretores. O próprio 

Diretório, como demonstra o trabalho de Mauro Cezar Coelho, foi concebido 

inicialmente para o Grão-Pará como uma adaptação das "leis de liberdade" – 

surgidas no bojo da influência iluminista dos pensadores ibéricos – às demandas 

dos colonos por força de trabalho barata e de acesso ilimitado. O autor atribui a 

construção da lei pombalina “ao contexto imediato da Colônia” que, no caso 
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paraense, se relacionava com “os conflitos vividos em torno do controle da mão de 

obra indígena”.431 

Ao ser estendida para o restante do Brasil, as distintas formas de aplicação 

da lei reforçam a ideia de que a colônia, em toda a sua diversidade de contextos, e 

bem mais do que os desígnios da metrópole, era quem definia a leitura dos textos 

legislativos e os rumos das práticas políticas populacionais. No Rio de Janeiro, 

segundo Luís Rafael Corrêa, até 1763 nenhuma das antigas aldeias jesuíticas havia 

sido elevadas a vila.432 O trabalho de Fabrício Santos apresenta as dificuldades em 

se aplicar o Diretório na Bahia, onde escrivães acabavam assumindo o papel de 

diretores por falta de pessoas capacitadas para o cargo.433 No Mato Grosso, como 

destaca Alessandra Blau, os casamentos entre índios e negros eram incentivados 

por conta do baixo número de brancos nas povoações,434 e em Pernambuco, como 

mostra a pesquisa de Elba Cunha, chegou-se ao extremo de se aprovar a chamada 

“Direção”, que seria uma adaptação formal dos artigos do Diretório ao contexto 

local.435 

Com o início dos oitocentos, o padrão de diferenças regionais permanece, 

revelando que, neste aspecto, não houve mudanças significativas. A Carta Régia de 

1798, pensada para o contexto paraense, foi aplicada ou não em outros lugares 

dependendo de cada conjuntura, e mesmo para onde se seguiu a recomendação de 

extinção do Diretório não se pode acreditar que as ações dos governos locais se 

deram da mesma forma que no norte. Se as reclamações em relação aos diretores, 

à decadência das vilas e à “incivilidade” dos índios parecia ser uma constante em 

todas as regiões do Brasil, que outras diferenças motivaram ações tão díspares, 

sobretudo no Ceará? 
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Através do cruzamento de documentações de diferentes origens, 

pretendemos neste texto demonstrar que, nas capitanias onde a Carta Régia não 

teve efeito, não se instaurou necessariamente um vazio, como foi o caso cearense. 

É fundamental, portanto, compreender as particularidades da região que levaram a 

tal situação, em especial o papel da atuação dos índios para a construção deste 

contexto específico. Além disso, a heterogênea situação legal das diferentes 

populações indígenas no início do século XIX não se explica por um mero “acaso” 

ou simples “descuido” do império, que não tratou de unificar ou centralizar esta 

questão. Por isso, é importante refletir inicialmente sobre as condições de produção 

da Carta Régia de 1798, seus principais pontos de distanciamento do Diretório, e de 

que maneira ela se relacionava a outros documentos produzidos em conjunto, que 

se encontram atualmente na Biblioteca Nacional e recebem o nome de “Códice 807”.  

 

A Carta Régia de 1798, o Códice 807 e o Ceará 

 

As críticas à política pombalina foram constantes em todo o Brasil durante a 

regência da lei, acentuadamente na região para onde foi pensada. A civilização dos 

índios, o desenvolvimento das vilas e o fornecimento regular de mão de obra 

pareciam não terem sido alcançados no Grão-Pará na visão de vários 

representantes do poder monárquico que por lá passaram. Mesmo na década de 

1790, cerca de 30 anos após sua instauração, a proposta de união entre a liberdade 

concedida aos índios e sua transformação em força de trabalho disponível não havia 

sido concretizada na prática, e a administração criada por esta legislação – os 

diretores em especial – era geralmente a responsabilizada. Tais opiniões foram 

compartilhadas por Francisco Maurício de Souza Coutinho, empossado governador 

do Pará no início dessa década e ferrenho crítico do Diretório.  

A situação na região não era-lhe uma novidade, já que mesmo antes de sua 

chegada à colônia já havia tido contato com relatos a respeito do estado de 

decadência das vilas, da ambição dos diretores e da consequente ausência de 
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trabalhadores índios.436 Para gestores como Coutinho, a lei não poderia ter tido 

sucesso justamente porque falhava em seu principal objetivo, que era suprir o 

Estado e os colonos de trabalhadores. Se as críticas dirigidas aos jesuítas, e que 

motivaram a criação do Diretório, se encontravam na retenção dos índios nas mãos 

dos religiosos,437 percebia-se que, nesse aspecto, pouca coisa havia mudado.  

Para Patrícia Sampaio, a demanda por esses trabalhadores se fazia ainda 

mais urgente por conta da conjuntura internacional e que tinha consequências 

diretas nas colônias ibéricas. Problemas relativos a desvios na arrecadação real e 

nas fronteiras entre França e Espanha insidiam diretamente em outro: a ausência de 

mão de obra. Se, por um lado, promoveram-se políticas de incentivo ao comércio de 

escravos africanos – bastante reduzido na região do Grão-Pará, por outro era 

preciso dar conta do grande contingente de desviados do controle da administração 

ou dos serviços reais. Os diretores, mais uma vez, eram referenciados, tidos como 

responsáveis tanto por monopolizarem para si a exploração violenta sobre essa 

população como pela fuga dos nativos motivada pelos maus tratos que recebiam. As 

vilas de índios, projetadas para serem espécie de “celeiros” de trabalhadores,438 

acabavam por não suprir essa necessidade.  

Coutinho observou, entretanto, que a significativa população encontrada nos 

arredores de Belém, emersa de fugas da dominação a que estava submetida pelos 

diretores, havia alcançado certo “ponto de civilização” que os diferenciava dos 

grupos hostis e bravios. Este padrão de comportamento foi também notado entre 

aqueles índios que se estabeleciam nas fazendas onde já trabalhavam ou em 

pequenas propriedades, negociando livremente com particulares.  

Tal quadro motivou o então governador Coutinho, em 1797, a produzir o 

“Plano de civilização dos índios”, com o objetivo de ser enviado a Portugal e que deu 

origem, no ano seguinte, a emissão da Carta Régia que abolia o Diretório. Centrada 
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na ocupação territorial promovida por povoados e habitantes livres e na restituição 

da liberdade aos indígenas, a maior diferença da Carta em relação à lei pombalina, 

segundo Sampaio, estava “no que diz respeito a supressão de uma tutela exterior 

(nesse caso, laica) sobre as populações já estabelecidas nas vilas e lugares”. Ou 

seja, com a nova legislação, o tão criticado cargo de diretor acabava. A ideia, 

portanto, era promover uma permanente disponibilidade de índios, inserindo-os em 

corpos militares ou de trabalho, para uma devida ocupação do território através da 

liberdade de negociação entre particulares e indígenas.439 

Apesar das críticas ao Diretório terem sido constantes em várias regiões ao 

longo dos séculos XVIII e XIX, a extensão da Carta Régia de 1798 para outros 

lugares do Brasil foi limitada. Para Sampaio, as especificidades da Amazônia, 

ligadas a ainda grande necessidade de trabalhadores índios, em contraposição a 

ascensão da questão da terra apontada por Cunha, comprometiam a aplicabilidade 

da Carta em outras capitanias, dando espaço para o "vácuo legal" criado neste 

período (entre 1798 e 1845) e exigindo continuadas referências ao Diretório (Ibid., p. 

245).  

O problema de tal afirmação é que muitas capitanias que aplicaram a lei de 

1798 não tinham nos índios uma significativa parcela populacional, como foi o caso 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Outras, ao contrário, continuaram com o 

Diretório justamente pela forte demanda do trabalho dos índios, como foi o caso do 

Ceará. Além disso, dito daquela forma, podemos ter a impressão que o império teria 

sido “descuidado” por não criar uma lei que valesse para toda a colônia, não se 

preocupando com o destino legal dos índios em outras regiões.  

Algumas comunicações produzidas no mesmo dia da Carta Régia, em 12 de 

maio de 1798, podem nos trazer revelações acerca dos planos políticos para a 

economia e população de outras regiões não diretamente atingidas pela nova 

legislação indigenista. A caracterização da conjuntura no Brasil como um “vazio 

legislativo” já não parece mais adequada, já que, se a Carta não poderia ser 

estendida como uma lei geral, outros encaminhamentos foram dirigidos para 

capitanias próximas à região amazônica. Tal conjunto se encontra atualmente no 
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Arquivo Nacional com o nome de “Códice 807”, estudado por Rita Heloísa de 

Almeida.  

Com oito circulares contendo planos relativos à circulação comercial, 

navegação, reconhecimento territorial e ocupação, o códice é formado documentos 

encaminhados ao Pará (centro de ligação desse grande plano), Mato Grosso, Goiás, 

Maranhão, Piauí e, surpreendentemente, um registro ao Ceará. Com exceção das 

duas últimas capitanias, a região abarcada pelo projeto corresponde praticamente a 

atual Amazônia legal, tendo o governador Francisco de Souza Coutinho como a 

autoridade responsável por tal articulação.  

Claros estavam certos direcionamentos do plano que indicavam certa 

continuidade em relação às leis anteriores no que concerniam aos lugares a serem 

ocupados pelos diferentes grupos sociais. Brancos e negros seriam os principais 

povoadores, sendo relegado aos índios os papeis de trabalhadores, situação que 

provocou a seguinte pergunta de Almeida: o trabalho supostamente livre dos 

indígenas não seria, de fato, forçado?440 É bastante curioso perceber que, 

simultaneamente a uma lei que previa uma restituição da liberdade aos nativos, os 

mesmos eram concebidos como a principal fonte de mão de obra: semelhante ao 

que fizeram as políticas inspiradas pelo Diretório.441  

Na busca de incentivar a ocupação do território e o desenvolvimento 

comercial, a questão da comunicação tinha um papel fundamental nas circulares. O 

único registro do conjunto expedido à capitania do Ceará – mas que também inseria 

as outras mencionadas – previa providências sobre a comunicação entre essas 

regiões, através de tentativas de comunicação via fluvial. Segundo a ordem, que 

relegava a “direção e inspeção de todos os trabalhos que requer a realização do 

plano” ao “governador e capitão general da capitania do Pará, dom Francisco de 

Souza Coutinho”, a “sobredita comunicação se há de tentar fazer pelos rios”. 

Mandava explorar aqueles “que correm pelos distritos dessa capitania e que vão 

levar as suas águas ao Amazonas”. Tendo o Pará como ponto de interseção dos 

caminhos de povoamento e comunicação, a ordem se construía de modo que se 
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“façam e continuem as explorações de todos os rios que do interior do Brasil vão 

desaguar naquela capitania e suas costas, vindo assim a conseguir-se os preciosos 

conhecimentos para se regular depois a mesma comunicação”. Curiosamente, não 

há no território cearense qualquer rio cujo percurso pelo menos se aproxime da 

bacia amazônica. De que maneira, então, esta capitania se inseria nos planos de 

comunicação da Amazônia e como se daria a participação dos índios, já que não 

chegam a ser citados no texto?   

Nos anos que se seguiram, a comunicação entre vilas no Ceará e mesmo 

para outras regiões passou a se utilizar dos indígenas como mão de obra 

responsável pelo transporte de correspondências, sendo posteriormente conhecidos 

como “índios correio” ou “estafetas”.442 Em dezembro de 1808, o governador Luiz 

Barba Alardo de Menezes comunicou-se com o a autoridade do Rio Grande do 

Norte acerca do “plano de facilitar a correspondência interior desta capitania, [...] e 

feita por este modo a nossa combinação será também muito fácil que se possa 

estender até Pernambuco” 443. Menos de cinco anos depois, o então governador 

Manuel Ignácio de Sampaio, em resposta a ofício recebido do Maranhão, tratou do 

“correio que estabeleci nesta capitania para a de Pernambuco” e das intenções do 

líder do governo maranhense em estabelecer comunicação entre “essa e esta 

capitania, como também para a do Pará” 444. É possível conjecturar, portanto, que o 

Ceará, juntamente com o Piauí e o Maranhão, serviria como uma região estratégica 

de ligação entre dois dos principais polos comerciais na colônia portuguesa: o Grão-

Pará e Pernambuco. Além do potencial marítimo, haviam ainda rotas terrestres onde 

os índios, mais uma vez, tinham o papel indispensável de servir como força de 

trabalho. 

Através desse conjunto documental é possível perceber que a não extensão 

da Carta Régia de 1798 a outras capitanias, em especial àquelas próximas à região 
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amazônica, não se deu por mero acaso ou por uma espécie de negligência legal da 

monarquia. Todos esses planos revelam um grande projeto comercial de 

comunicação e exploração no qual os índios tinham considerável importância. O fato 

de todas essas ordens terem sido expedidas na mesma data deixa clara a relação 

do potencial de ações indígenas na ordenação social imposta pela coroa com os 

projetos econômicos, que consequentemente redefiniam suas condições jurídicas 

para cada região de acordo com as especificidades locais.  

Almeida tem razão ao entender que a Carta Régia de 1798 “pouca alteração 

traria em relação aos meios e fins formulados pela legislação anterior”, já que, 

mesmo tendo restituído a liberdade aos índios, os coagia a ocuparem o papel de 

força de trabalho para o estado e aos particulares, algo já posto pelo Diretório.445 

Uma mudança ainda maior entre essas duas leis estava no processo de 

individualização dos índios, desvinculando-os de suas comunidades e de suas 

câmaras e igualando-os a qualquer outro súdito, como explicou Sampaio.446 Se tal 

processo não foi vinculado ao contexto cearense, é preciso investigar que condições 

sociais e econômicas possibilitaram a continuação da aplicação do Diretório nessa 

capitania. 

 

Dificuldades invencíveis 

 

No dia 06 de junho de 1798, cerca de um mês após a publicação da Carta 

que extinguiu o Diretório, um bando expedido pelo então capitão mor e governador 

da capitania do Ceará, Luiz da Motta Feo e Torres, trazia ordens diretamente 

contrárias ao que previa a nova legislação indigenista dirigida ao Grão-Pará. 

Reclamava que apesar das providências dos “meus antecessores”, em 

“consequência das infindáveis Leis e ordens de Sua Majestade, especialmente o 

Real Diretório”, que buscava evitar que pessoas de “confiança menos ajustada” 

cometessem fraudes nas “negociações que clandestinamente fazem com os índios”, 

muitos ainda continuavam... 
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...em lhe introduzirem bebidas espirituosas, e outros 
gêneros ainda que não proibidos, como fazendas secas, 
carnes frescas e salgadas, vendendo-lhes por preços 
exorbitantes, e por medidas e preços falsos [...], usando 
finalmente de todos os traços que a malicia pode inventar 
em prejuízo dos índios.  

 

Como medida punitiva a toda pessoa que negociasse com os índios “sem a 

intervenção de seu respectivo diretor”, mandou que fosse apreendida as 

mercadorias, sendo distribuída “metade para o denunciante, e a outra metade para a 

reedificação da vila a que pertencerem, além da pena de prisão que resolvo ao meu 

arbítrio” 447. 

Os índios “defendidos” por Torres, segundo ele, pareciam ter pouca noção da 

“malícia” dos homens com quem eventualmente tratavam. Seriam pessoas sem 

maturidade ou discernimento, necessitando por isso do trabalho do diretor para 

garantir a justiça no que dizia respeito aos valores, pesos e medidas dos produtos. 

Observamos, por outro lado, que as formas de ação e entendimento do comércio 

pelos indígenas seguiam um direcionamento completamente diferente do governo. 

Como observou Elisa Garcia, em sua pesquisa sobre políticas indígenas no Rio 

Grande do Sul, os relatos que percebiam os índios como seres inocentes, facilmente 

ludibriados em transações e negociações, oculta o fato de que eles tinham suas 

próprias prioridades, nem sempre compatíveis com a do Estado.448 Deixá-los livres 

para comercializar, assim como previa a Carta Régia do mesmo ano do bando, 

portanto, provocaria prejuízos econômicos para a capitania. Chama atenção também 

o destino da mercadoria apreendida dos acusados, divididas entre os denunciantes 

– incentivando a colaboração da população no combate a este tipo de ilegalidade – 

e a reconstrução das vilas. 

Os antigos aldeamentos jesuíticos no Ceará, elevados administrativamente 

pelo Diretório com o objetivo de servir de polo civilizador para a população 
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indígena,449 eram tidos pelos governantes da virada dos séculos XVIII para o XIX 

como lugares decadentes e desestruturados, formando um quadro semelhante ao 

que era dito no Grão-Pará. Por não gerarem rendimentos, também falhavam no que 

dizia respeito à educação, controle e transformação dos nativos, fracassando em 

seus principais objetivos. Apesar dessa situação, ainda era grande a dependência 

que a economia da capitania tinha das vilas de índios, justamente por conta da força 

de trabalho que proporcionavam para serviços do governo ou em propriedades 

particulares.450  

O governador Bernardo Manoel de Vasconcelos enxergava o contexto 

indígena no Ceará com pessimismo, e boa parte da culpa vinha da própria máquina 

administrativa do Diretório. Em uma comunicação de abril de 1800 dirigida a Dom 

Rodrigo de Sousa Coutinho, secretário de Estado da Marinha e do Ultramar e irmão 

de Francisco de Sousa Coutinho (o governador do Pará e que atuou na publicação 

da Carta Régia de 1798), fez críticas aos diretores e ao tratamento dispensado aos 

indígenas, tidos como culpados pela incivilidade dos nativos. Para ele, a civilização 

até então tinha sido “mal praticada e entendida, não só por muitos motivos, como 

principalmente por causa da má escolha dos sujeitos empregados em Regentes das 

Aldeias Índias, o que tudo foi causa da grande deserção que os mesmos índios 

fizeram das vilas”. O resultado da situação de negligência das vilas foi por ele 

registrado quando tratou das visitas que fez às três próximas a Fortaleza: 

Messejana, Arronches e Soure. A segunda estaria “quase toda arruinada”, o que o 

motivou a tomar “providências necessárias para reedificar”, pondo os índios para 

trabalharem nas obras de reconstrução. Por serem “mui pequenas e constantes de 

mui poucas casas, em breve tempo verei reedificada a dita vila de Arronches, e 

depois estendo a mesma diligência a de Soure, que precisa igualmente do mesmo 

benefício” 451.  

Pela avaliação do governador, a razão para o esvaziamento das vilas e do 

fracasso das metas estabelecidas pelas diretrizes reais não estava nas leis, já que, 
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segundo ele, as “obrigações se acham excelentemente prescritas nos diversos 

capítulos que se compõem o Diretório [...], fundados nos axiomas dos direitos 

naturais e das gentes” 452. Se as ideias seriam, portanto, bem fundamentadas, 

inspiradas nas principais correntes intelectuais que chegavam em Portugal, parte da 

culpa estava no despreparo de funcionários que as deveriam por em prática.  

Por outro lado, o índio para Vasconcelos era um ser naturalmente resistente à 

civilização, sendo extremamente dificultoso “tirá-lo dos seus bosques, arrancá-los do 

seu ócio, proibir-lhe o furto e o latrocínio, uni-lo com os mais homens nos vínculos 

da sociedade”: estas seriam “dificuldades que eu talvez não erre chamando-lhes 

invencíveis”. Uma vez tendo em mãos a remuneração por seus trabalhos, dividiam-

na em três partes iguais: “aguardente, farinha e tabaco de fumo, o que assim feito, 

entrega-se ao repouso até que a outro se faça sentir as mesmas necessidades” 453. 

Partindo desse entendimento, seria inviável ao governo atuar da maneira como 

previa a Carta Régia de 1798, que determinava a livre negociação dos indígenas 

com terceiros. 

Anos depois da comunicação do governador, a câmara de Messejana agiu no 

sentido de coibir as relações comerciais de índios com pessoas originarias de fora 

da vila. Através de um termo de vereação de julho de 1803, “acordaram em que se 

passasse ordem afim de impedir os negócios que andavam pelos matos desta vila 

feito com os índios, afim de acabarem as roças e pôr necessidade nesta vila” 454. 

Remetendo ao bando de Feo e Torres de 1798, vemos que a ação indígena feita 

sem o devido monitoramento, exemplificada por “negócios” ocorridos nos matos e 

longe do olhar do diretor, provocaria prejuízos diretos na economia da vila. 

Estes espaços, portanto, dependiam profundamente do trabalho dos índios, 

frequentemente requisitados para trabalhos que suprissem as necessidades 

materiais dessas localidades. Em março de 1805, a mesma câmara acordou em 

escrever carta ao diretor para que nomeasse...  

...toda semana seis pegadores, a saber três para tirarem 
caranguejo, e outros três para pescarem de tarrafa 
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ondelinha[cadelinha?] para suprimento dos povos desta vila 
durante a quaresma, vindo os mesmos pescadores a 
venderem no pelourinho desta vila 455. 

 

Os trabalhos dos índios serviam não apenas ao sustento dos moradores de 

suas vilas, mas também de regiões próximas, que dependiam de sua mão de obra, 

seja na venda de produtos como servindo em plantações particulares. Para as festas 

religiosas de agosto de 1808, o então governador do Ceará Barba Alardo de 

Menezes produziu uma circular aos diretores de Messejana, Arronches e Soure 

ordenando que convocasse os indígenas para que, “com muito gosto”, se dirigissem 

a Fortaleza com “abundância de frutas, aves e toda qualidade de gêneros de 

primeira necessidade para que possam vir para a venda na nova praça destinada 

para o mercado geral” 456.  

Deixá-los seguir suas próprias vontades sem um controle mais rígido 

culminaria em sua dispersão e causaria danos na economia, como já vinha 

acontecendo. A necessidade de uma lei cujo objetivo central era a civilização dos 

nativos estava, portanto, na sua constante subordinação ao Estado e aos 

proprietários. Entretanto, a particularidade deste contexto específico do Ceará era a 

carência que sua economia mantinha em relação às vilas de índios e sua população 

nativa, espaços arruinados no olhar dos gestores e que precisavam da força de 

trabalho da população indígena. Diante dessa conjuntura, era inviável desvincular os 

índios de suas vilas e câmaras, como previa a Carta Régia de 1798. 

O desafio a ser enfrentado era a postura dos indígenas na composição do 

quadro social da capitania, que não se apresentava inerte diante das ordens, 

restrições e outras situações adversas que vinham da ação dos administradores e 

dos seus vizinhos não índios. Como vimos no relato de Vasconcelos anteriormente, 

desertavam das vilas quando eram mal tratados e praticavam um cotidiano 

diretamente oposto ao que era prescrito pelas leis fundadas nos ideais iluministas. 

Era por conta dessas ações de “desrespeito” à ordem ou de fuga do controle que 
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lhes eram imputadas as acusações de serem moralmente incapazes e que 

consequentemente necessitavam de tutela.  

Todavia, nem sempre a atuação dos indígenas se portava em oposição ao 

que era determinado na legislação. Em muitos casos se mobilizavam para defender 

seus direitos transitando por vias burocráticas, através da produção de reclamações 

e requerimentos escritos, buscando garantir a proteção de suas propriedades e 

enquadrando-se, assim, no que pretendia o Diretório. O termo de vereação da 

câmara de Messejana de 06 de fevereiro de 1807 cita um “requerimento dos 

moradores índios que fizeram ao Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor governador 

desta capitania sobre os gados dos moradores brancos circunvizinhos” 457. O 

posicionamento indígena não se dava apenas no sentido de negar a dominação ou 

mesmo de sabotar os planos de produção econômica;458 em contrapartida, também 

não seguia a risca o que era projetado pela norma pretensamente iluminista.459  

O quadro de relações entre os índios, a demanda de trabalhadores por parte 

dos colonos e do Estado e a necessidade de controle e subordinação da população 

era, como vimos, bastante complexa. Se as ordens da Carta Régia eram 

impraticáveis no Ceará, por conta da dependência que havia das vilas de índios e 

destas em relação à sua população nativa, os governos que se seguiram ao longo 

da primeira metade do século XIX procuraram atrelar ainda mais os indígenas ao 

controle local em suas localidades de origem – através das chamadas “polícias de 

passaporte” e da “caça aos vadios”460 – e subordiná-los ao trabalho por meio da 

civilização. Atravessando o período da independência, sua principal arma na busca 

de submetê-los era a mesma lei colonial que vigorava na capitania desde meados 

do século XVIII: o Diretório dos Índios.  

 

Considerações finais 
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A situação de continuidade da lei pombalina no Ceará, e em tantas outras 

capitanias, não se deu por um mero acaso. Logo, vazia de fato é a discussão se 

houve ou não um “vazio legal”, já que sempre existiram diferenças, adaptações e 

variadas formas de aplicação dirigidas aos distintos contextos locais. Bem antes da 

Carta Régia de 1798, o próprio Diretório não era – e nem poderia ser – instaurado 

igualmente em todas as regiões. Após a expedição da Carta, cada governo passou a 

se utilizar das determinações reais que, no seu ponto de vista, melhor se ajustassem 

para as suas próprias conjunturas sociais e econômicas. 

Tal heterogeneidade legislativa não constituía, necessariamente, uma falta de 

atenção da monarquia para a questão indígena na colônia, fato percebível ao 

associarmos a Carta Régia de 1798 aos outros documentos do códice 807. Plano de 

desenvolvimento econômico da região amazônica, suas determinações se 

caracterizavam pelo estabelecimento nas fronteiras, a ligação entre o Mato Grosso, 

o incentivo ao comércio e à comunicação, a aquisição de mão de obra e utilização 

de índios como trabalhadores. O fato do Ceará ter uma participação reduzida neste 

esquema denota sua conjuntura diferenciada da amazônica, e justifica a não adoção 

da Carta Régia. Todavia, um documento do códice inclui o Ceará dentro do projeto 

de comunicação, remetendo ao caráter de fronteira da região e à utilização da força 

de trabalho indígena como correio. 

Uma das diferenças entre a Carta Régia de 1798 e o Diretório estava nas 

negociações que poderiam ser feitas diretamente entre particulares e índios, e isso 

foi insistentemente proibido no Ceará. Justificava-se pelo fato de que os índios 

seriam enganados, causando dano às vilas, assim como possivelmente acontecia 

com os roçados de Messejana, segundo sua câmara. Temia-se também a carência 

de trabalhadores índios pela necessidade indispensável que havia deles, e com as 

fugas constantes dos índios de suas vilas, estas estavam entrando em decadência. 

Mesmo que a culpa fosse sempre atribuída aos diretores e outros gestores locais 

criados pelo Diretório – como acontecia no Grão-Pará – a solução apontada pelos 

governos da capitania nunca foi a de extinguir a lei. A justificativa dos excessos dos 

diretores como a causa para o fim do Diretório no Grão-Pará é limitada, já que 

reclamações a esses administradores ocorreram em toda a colônia portuguesa, 
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inclusive no Ceará. A questão é que a economia cearense ainda demandava o 

trabalho dos índios, fazendo-se preciso atrelá-los ainda mais fortemente às vilas e 

ao Estado. 

O Ceará precisou do Diretório ainda por um longo período – foi, 

provavelmente, a capitania/província que a utilizou como referência legal para as 

políticas indigenistas por mais tempo. Por um lado, sua situação de extrema 

dependência das vilas e da economia da região em relação à força de trabalho dos 

índios não o inseria nos planos de Coutinho para Amazônia. Por outro, deixar a 

população livre para negociar com os particulares causaria um rombo no Estado, 

que careceria de trabalhadores, além de não se acreditar que eles eram capazes de 

autogoverno. 

Para Santos, a civilização dos nativos – grande objetivo da lei pombalina – 

servia à opulência do reino de Portugal, tendo consequentemente um fim em si 

mesmo.461 Mas o próprio autor apresenta um aparente paradoxo presente nos 

discursos das autoridades setecentistas que uniam a inconstância e falta de firmeza 

dos índios com sua aptidão para o trabalho.462 Em outras palavras, ao mesmo tempo 

em que eram incapazes de se autogovernar (situação antevista pelo Diretório em 

longo prazo) tinham vocação nata para servir como mão de obra. Acreditamos que a 

afirmação de que o trabalho levaria os índios à civilização pode ser invertida: o 

processo civilizador pretendido pela coroa portuguesa procurava submeter os índios 

ao trabalho submisso. A civilização, portanto, não tinha um fim em si mesmo: através 

do Diretório no Ceará, objetivava-se manter os índios, por tempo indeterminado, 

subordinados enquanto força de trabalho. A tal “igualdade” entre índios e brancos, 

conclamada pelas leis setecentistas, nunca foi pretendida na prática, encetando-se 

um “processo civilizatório” que queria os indígenas longe de seus antigos costumes, 

para que melhor servissem (eternamente) aos colonos e ao Estado. O Diretório 

nasceu como uma adaptação das leis de liberdade: queria-se subordinar os índios 

por tempo indefinido ao julgo do trabalho; este, por sua vez, os civilizaria por lhes 
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fazer ordeiros e disciplinados, mas não necessariamente estariam no mesmo 

patamar dos brancos.  

Também é limitada a explicação dada por Sampaio que a extinção do 

Diretório teria sido também “resultante das intervenções das populações nativas 

sobre a legislação pombalina”.463 Se as atitudes de rebeldia dos índios, resultantes 

das opressões sofridas por autoridades instituídas pela lei pombalina, provocavam 

declarações de insucesso dessa legislação, estas não eram exclusivas do Grão-

Pará, estando presente também em regiões que não aplicaram a Carta Régia de 

1798. Isso não quer dizer, por outro lado, que não havia importância dos nativos nos 

rumos legais e nas práticas políticas definidas pelo governo. Assim como Coelho 

associa a produção do Diretório, em meados do século XVIII, a todo um contexto 

fundamentalmente colonial,464 entendemos que a conjuntura cearense que 

possibilitou a continuidade da aplicação do Diretório no Ceará também foi composta 

pelas ações conscientes das comunidades indígenas.  

É difícil concordar com Lopes, para quem “os índios ‘venceram’ na sua 

resistência à imposição de uma política econômica que atendesse ao mercado 

colonial”. Primeiramente, os indígenas nem sempre “resistiram” ao sistema 

produtivo, e em segundo lugar, é excessivo nomear de “vencedores” a grupos que, 

pelas próprias palavras da autora, eram submetidos à “extrema pobreza e 

exploração”.465 Assumir essa condição da história dessas populações não significa, 

no entanto, fechar os olhos para o fato de que os índios nunca foram obedientes 

como se esperava e incapazes como se acreditava. A reclamação dos nativos de 

Messejana em prol da proteção dos seus roçados demonstra que, mesmo inseridos 

numa sociedade de mercado, sempre lutavam na defesa de seus interesses e não 

se enquadravam necessariamente na imagem de seres ociosos, desvinculados da 

sociedade e absolutamente "entregues ao repouso". Sobre o texto de Vasconcelos 

visto anteriormente, que trata de fugas e ações mais diretas contra a ordem 

estabelecida, Lígio Maia conclui que “a sempre apontada indolência indígena e sua 

falta de ganância estiveram relacionadas às formas sutis da resistência indígena 
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quanto a sua total assimilação ao ideário do Diretório”.466 Se a vigência ou não de 

certa lei não era determinada e muito menos imposta pelos índios, a existência de 

todas elas se dava por conta do ímpeto e atuação dessas pessoas, que nunca se 

portaram completamente submissas.  
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RESUMO 

A comunicação realiza uma discussão sobre as noções de temporalidade a partir da 
análise das obras "Homens de Outrora" (1941) e “Natal daqui a 50 Anos” (1909), do 
publicista Manoel Gomes de Medeiros Dantas (1867-1924). Construindo uma 
conexão teórica entre as obras mencionadas, busca discutir como Manoel Dantas 
constrói, em sua escrita, o tempo enquanto um agente histórico, capaz de moldar o 
homem e o espaço, sob a égide e ação do progresso. Dantas, enquanto um membro 
da geração que, entre fins do século XIX e inícios do XX, vislumbrou novas 
perspectiva para o Brasil pautadas pelas noções de ciência, progresso e evolução, e 
que terá o Seridó potiguar como locus principal de suas reflexões. Neste sentido, 
sem perder de vista o conjunto maior de sua produção, o trabalho faz uma 
abordagem que privilegia a análise das noções de temporalidade e suas conexões 
na construção dos espaços na escrita do intelectual seridoense referido 

.  

PALAVRAS-CHAVE: Conceito. Tempo. Escrita. Noções de Temporalidade. 

 

 

O conceito de tempo parece nascer junto com a própria ideia de História, 

mesmo com as mudanças, a institucionalização, a cientifização do conhecimento e 

da produção do conhecimento histórico (REIS, 1994) transformando-se em um saber 

específico, ganhando o seu próprio lugar de escrita e prática no século XIX. 

É sob a luz dessa ligação entre o tempo e a história, que buscamos na escrita 

de Manoel Dantas, a construção de um dado conceito de tempo, almejando 

perceber como o autor exercita suas noções de temporalidade na edificação de 
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espaços e na modelagem de seu arquétipo de homem, constituindo, dessa forma, o 

seu discurso histórico.  

Nessa perspectiva, o propósito de analisar as noções de temporalidade 

praticadas nas obras de Manoel Dantas constitui uma tarefa difícil, mas que tem, 

apesar de sua dificuldade, uma importância. Pensar o conceito de tempo se traduz 

em uma operação intelectual que propõe o entendimento das práticas de escrita de 

Dantas ao apropriar-se do referido conceito. Exercitar tal concepção é criar margem 

para a reflexão sobre os objetivos, as projeções e os fins notados nas obras 

"Homens de Outrora" (1941) e “Natal daqui a 50 Anos” (1909), na medida em que as 

suas ideias estavam em consonância com as problemáticas da época. 

Por sua época, entenda-se aqui o período de formação acadêmica e de 

amadurecimento intelectual, em fins do século XIX, conhecido como o “século da 

História”, o período de grandes criações e inovações tecnológicas, bem como 

teóricas, como o darwinismo e o positivismo, sendo também, o século da 

institucionalização dos conhecimentos, das Humanidades, contexto em que “a” 

História se firmava no seu lugar acadêmico, dentro do quadro dos campos 

científicos, tomando como fundamento metodológico os saberes das Ciências 

Naturais.  

História “esta” que já se propusera, desde a segunda metade do século XVII, 

com as contribuições eruditas de Voltaire, em seu trabalho Ensaio sobre os 

costumes e o espírito das nações, obra voltada de caráter filosófico, “delimitar 

escolher” para se “ter uma ideia geral das nações que habitam e desolam a terra” 

(VOLTAIRE, 1878, p. 157 apud PAYEN, 2011, p. 104). Tal orientação pode ser 

notada nos pensamentos de Manoel Dantas, principalmente quando atentamos para 

as heranças iluministas, diluídas em sua formação em Direito, permeada de 

paradigmas positivistas. 

Esse ponto, das influências positivistas nos pensamentos do pensador norte-

rio-grandense, é o catalizador das reflexões derivadas dessa digressão, uma vez 

que em sua escrita, de caráter acadêmico e jornalístico, em que a História é 

convocada para legitimar suas ideias, o positivismo se desenvolve paralelamente, 

como força motriz da erudição de Dantas. 

O Positivismo “[...] herda seus traços centrais do Iluminismo do século XVIII 

[...] [e um dos seus principais traços] é certamente a ambição de encontrar ‘leis 
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gerais’, ou os ‘padrões’ que a multiplicidade e diversidade da experiência histórica 

poderiam encobrir” (BARROS, 2011, p. 73). Desse modo, é indispensável o 

exercício dessa reflexão, haja visto que este trabalho será construído tomando como 

fundamento tais pressupostos, no métier de nossa formação. 

Nesta orientação, nossa discussão fundamenta-se nas pesquisas de Reinhart 

Koselleck, quando este se debruça sobre os conceitos presentes nas produções 

historiográficas, sobretudo os de associação e contexto. 

 É fundamental refletir sobre a importância dessas ideias, uma vez que todo 

“conceito articula-se a um certo contexto sobre o qual também pode atuar, tornando-

o compreensível” (KOSELLECK, 1992, p. 3). Noutras palavras, os conceitos devem 

ser analisados em seus meios, sejam de produção, sejam de prática, para que seus 

significados também estejam nos lugares certos, evitando-se o anacronismo na 

análise historiográfica. 

Nesse contexto do século XIX, que estamos reconstruindo, desenvolvia-se 

nos saberes e nas práticas historiográficas, o positivismo, como já fora introduzido 

no parágrafo anterior. Esse paradigma cientificista fundamentava-se em outra teoria, 

o darwinismo, do qual compactuava Dantas. Da mesma maneira que outros filhos de 

coronéis seridoenses do período, Manoel Dantas migrou do Seridó e formou-se em 

Direito, em Recife, formação que permitiu ao intelectual ter contato com as teorias 

cientificistas mencionadas.   

Descendente de Tomaz de Araújo Pereira, um dos antigos colonizadores das 

Ribeiras do Seridó e filho do coronel Manoel Maria de Nascimento Silva com a 

senhora Maria Miquelina Francisca de Medeiros, Dantas graduou-se em Direito em 

1890, tendo exercido os cargos de sócio fundador e orador do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte, de 1916 até 1924. 

Tal ligação biológica favoreceu o desenvolvimento das diretrizes germinais 

para o direcionamento intelectual do erudito, uma vez que na região do “Seridó, no 

final do século XIX, tornou-se costume entre os fazendeiros caicoenses mandar 

seus filhos estudarem no Recife e na Bahia, os cursos de Direito e Medicina 

respectivamente” (NASCIMENTO, 2012, p.18). 

Formado em Direito ainda no século XIX, Manoel Dantas ocupou lugares 

privilegiados, na perspectiva de Michel de Certeau (2011), construindo, a partir 
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dessas ocupações, uma fala de autoridade, uma representação importante em seu 

tempo de vida, e posteriormente, para a historiografia.  

Atuou como professor no Colégio Ateneu, nas aulas de Geografia e ainda 

exerceu o cargo de Diretor Geral da Instrução Pública Estadual, entre 1897 a 1905. 

Exerceu, também, o cargo de Juiz e Promotor Público em 1891, nas cidades de 

Jardim de Seridó e Acari, respectivamente, segundo Maria José de Medeiros 

Nascimento (2012). Em vida, o historiador erudito experienciou também as funções 

de sócio fundador e orador do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte, desde 1916 até 1924, ano de sua morte.  

Nesse sentido, “Manoel Dantas foi jornalista, poeta, promotor, juiz, professor, 

geógrafo, precursor dos estudos de folclore do Estado do Rio Grande do Norte, e 

ainda, de acordo com a revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte, foi também ‘historiador’” (NASCIMENTO, 2012, p.25). Em seu tempo, Dantas 

construiu um lugar de fala de suma importância, reforçando seu prestígio para os 

estudos de seu tempo e póstumos.  

A ligação do sujeito com as instituições em que foi membro proporcionou 

estabilidade social para seus pensamentos e ensinamentos, sendo também as 

instituições sociais lugares de prática para o desenvolvimento de uma linguagem 

científica, fazendo de sua escrita uma forma de tradução científica de seus desejos, 

de suas projeções temporais, como agente de suas expectativas.  

Fazendo uso das propriedades intelectuais do historiador Muirakytan K. de 

Macêdo (2012), é notável na trajetória de Manoel Dantas as influências do 

positivismo, e de uma formação amparada no ideário evolucionista. Formado na 

Faculdade do Recife em Direito, em 1890, maior centro irradiador das teorias 

evolucionistas no espaço que, hoje, corresponde ao Nordeste, Dantas era um 

convicto adepto do evolucionismo histórico e social. Ele fazia de seus escritos, 

lições, para que o sertanejo superasse seus problemas, o seu caráter, nas lentes do 

autor, o modo de ser de um homem atrasado, de tempos passados.  

Nas discussões realizadas por Macêdo (2012), Manoel Dantas constrói várias 

teses, lições para que o homem do Sertão, o sertanejo, superasse o atraso do seu 

ser, seja por meio da Educação, da Memória, do Trabalho, em vários segmentos, a 

lição é o caminho para o progresso. Nas palavras de Macêdo,  
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A dimensão humana em que orbita era a sufocante esfera 
do trabalho. Preso somente a esse domínio, o sertanejo não 
se realizava enquanto ser social e político. Vivia arraigado a 
um mundo unilateral que desconfia das mudanças e das 
novidades. Enfim, não conseguia apreender que o destino 
humano era o desenvolvimento (MACÊDO, 2012, p.168). 

 

No âmbito duma análise mais abrangente, Macêdo toma como fonte para 

construir seus escritos sobre Manoel Dantas os artigos publicados no jornal 

seridoense, O Povo, da lavra deste último. Diferente de tal autor, fizemos uso 

apenas de seus textos Homens de Outr’ora469 (1941) e Natal daqui a 50 Anos 

(1909), sendo fundamental atentarmos para o lugar temporal (CERTEAU, 2011) da 

escrita de cada obra, bem como as diferenças entre os espaços trabalhados em 

cada uma.  

Enquanto no primeiro texto é o Sertão, o Seridó, interior do Rio Grande do 

Norte, o espaço privilegiado na escrita do publicista, no segundo trabalho as 

discussões voltam-se, grosso modo, para noções de espaço sobre Natal, capital do 

estado, locus do progresso. 

A partir destes produtos e tomando como norte o conceito de tempo, 

conseguimos filtrar vários usos, sentidos e significados para tal, que extrapolam um 

evolucionismo excludente. Mesmo não tomando os homens de outrora como 

exemplo, Dantas fez uso do tempo para, por vezes, honrá-los, na medida em que 

também os desconstrói, bem como, os compara aos europeus, ainda fazendo deles 

subalternos do tempo, sujeito de sua obra.  

Tempo é sujeito, porque “não é uma coisa irrealisavel; é uma afirmação que 

só depende do tempo e não está à mercê de competencias possiveis, porque os 

acidentes geograficos não se mudam, os portos de mar não se estabelecem 

artificialmente. [...]” (DANTAS, 1941, p.152). 

Na escrita de Dantas, o tempo, conceito fundamental para este artigo, junto 

ao de espaço, são os sujeitos principais. Cabe ao tempo a ação de transformação, 
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 A expressão Homens de Outr’ora, que dá nome ao livro, é o título de um dos artigos publicados por Dantas, 

no final do século XIX, no jornal A República. Faz referência aos ancestrais de Manoel Dantas, situados, 
historicamente, no sertão do Rio Grande do Norte entre os séculos XVIII e XIX, mas, também, aos sertanejos do 
período em que o autor viveu e produziu tais escritos. Neste texto, atualizaremos a grafia para homens de 
outrora.  
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de mudança, seja por meio da técnica e do planejamento, dentro dos vieses do 

progresso, nos moldes da civilização. É com ele que os espaços são/serão 

transformados, tal como os homens.  

É nesta linha tênue entre tempo e espaço, que a Natal de 1959 projetada por 

Dantas é um espaço lapidado pelo tempo. Desenhada e planejada por meio da 

técnica, representada com o glamour europeu e tecnicidade norte-americana, nas 

aspirações de Dantas, a capital do norte rio-grandense seria tal como Londres, 

edificada sob os ideais de progresso e civilização, permeada pela técnica, 

constituindo-se em um espaço moderno, fazendo jus aos ideias republicanos do 

projetista.  

Padronizando os lugares, modernizando a capital, moldando os sujeitos, 

analisando o espaço urbano a partir de grandes cidades da Europa, os métodos 

discursivos de Dantas perpassam, subjetivamente, os padrões europeus, 

considerados modernos nos tempos do escritor. Padronizar é um dos verbos mais 

atuantes na escrita do erudito, inconscientemente, por vezes, presente nas lições- 

crônicas, incorporadas em suas lições.  

Retomando o que foi introduzido no início desse texto, tal método de análise 

faz parte dos paradigmas do positivismo, e, nesse processo, os modelos utilizados 

são, não por coincidência, países da Europa, como a Inglaterra, nação pioneira das 

revoluções industriais, dos modos de produção industrializados. 

 Os Estados Unidos da América também são citados, podendo ser 

compreendidos pela influência política do mesmo sobre o Brasil, durante o século 

XIX, sobretudo após a proclamação da República, sendo os EUA considerado e auto 

afirmado como o modelo de liberdade, direito civil crucial e característico do projeto 

republicano.  

Nas obras aqui analisadas, futuro e presente se unem nas projeções de 

Manoel Dantas, na ação do tempo como molde para o espaço imaginado de Natal. 

Numa ligação linguística e conceitual problemática, Natal em 1909 seria, segundo as 

visões daquele, nos tempos de 1959 tal como Londres no tempo em que o autor 

publicara o artigo. A escrita de Manoel Dantas, assim, aparece eivada de elementos 

do futuro do subjuntivo, quando escreve que  

 

Eis porque escolhi o Perigo Iminente que, em 1959, será um 
dos pontos mais atraentes da cidade, com seus cassinos e 
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hotéis monumentais coroados de altos terraços onde os 
aeroplanos vêm  aterrar; as estações de estrada de ferro 
aérea que corre pela crista dos morros até Guarapes, 
despertando sensações e belezas estranhas; as escadeiras 
de mármore e de granito descendo para o mar e para a 
planície sob arcadas graciosas de folhagens variegadas, 
onde canta diariamente a passarada; as casas de campo 
dependuradas das encostas como ninhos: um misto de 
progresso e de poesia: a harmonia das coisas; o consórcio 
do passado e do futuro: jardins suspenso, salpintados das 
mais belas flores tropicais, evolando perfumes para o céu; 
cenário brilhante, onde, de vez em quando, realiza-se o 
baile [...] (DANTAS, 1909, p. 67). 

  

 

Manoel Dantas, em vida, fora considerado um “historiador”, tendo em vista a 

sua participação no ato fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 

do Norte. A partir da década de 1990, a historiografia acadêmica (MACÊDO, 2012) o 

considerou um historiador erudito, devido ao seu contributo na produção do 

conhecimento histórico regional.  

Para os fins deste trabalho, pensamos na produção do conhecimento histórico 

de Manoel Dantas como uma operação intelectual que consiste na ligação entre o 

lugar “(recrutamento, um meio, uma profissão etc.), procedimentos de análise (uma 

disciplina) e a construção de um texto (uma literatura)” (CERTEAU, 2011, p. 46). Em 

Natal daqui a 50 Anos, Dantas escreve o espaço natural como uma criação de Deus 

(DANTAS, 2000, p.65), não sendo necessário idade para apreciá-lo, mas, de tempo 

para modificá-lo com o uso da técnica.  

Em sua visão do futuro, cinquenta anos seriam necessários para transformar 

os espaços de Natal em lugares modernos, com os atributos que são característicos 

à modernidade novecentista. Perigo Iminente pode ser tomando como exemplo. 

Contemporâneo à escrita do erudito, no ano de 1909, o morro Perigo Iminente, 

situado em frente à Cidade Nova, espalhava “areias sobre as ruas como um vasto 

lençol tenebroso e mortífero” (DANTAS, 1909, p. 67), sendo, após a progressão 

temporal do dito historiador, “um misto de progresso e de poesia”. 

Se o espaço moderno/modernizado é imaginado e desejado, o homem 

também o é. O planejamento, a transformação por meio da técnica, o progresso 

inscrito no espaço, também marcará o arquétipo de homem que Dantas busca 

construir a partir de suas lições. Esse indivíduo, locado no Seridó, objeto de reflexão 
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do outro, necessita deixar de ser o homem de antes. Só o tempo fará deste um 

sujeito de seu tempo, tempo do progresso.  

Construídos sob os moldes do tempo, os homens de outrora são moldados 

por citações e noções explícitas de temporalidades, mas, o tempo também pode ser 

lido e tornando inteligível quando fazemos da semântica uma ferramenta de nossa 

análise.  

Como método, o conceito de associação, que já mencionamos no início desse 

texto, corresponde a mecanismos para se identificar as noções de tempo e fazê-las 

úteis na construção de nossa percepção, pois “[...] associações pressupõem um 

mínimo de sentido comum (minimal Bedeutungsgehalt), uma pré-aceitação de que 

se trata de palavras importantes e significativas.” (KOSELLECK, 1992, p. 2). Em 

outros termos, não podemos desligar certas noções de tempo de outras 

concepções, conceitos, vigentes no período, como por exemplo, progresso, 

evolução, civilização. 

Segundo Manoel Dantas, num trecho de sua obra em que podemos perceber 

essas associações, “O sertanejo, antigamente, apesar da simplicidade da vida do 

campo, quase nada ficava a dever aos outros povos no tocante aos hábitos de boa 

sociedade” (DANTAS, 1941, p.18). O sertanejo era simples, vivia no espaço rural, 

mas, não ficava atrás dos sujeitos de boa sociedade, membros de uma organização 

mais complexa, em que, o adjetivo “boa” enaltece ainda mais aquilo que já era 

complexo para um darwinista social, uma sociedade nos padrões modernos, 

questões também discutidas, em suas particularidades, por Muirakytan K. de 

Macêdo (2012). A noção de temporalidade é clara, bem como a associação dela ao 

remoto, ao distante, no sentido de linearidade, de um tempo evolutivo, de um tempo 

em que, as questões são de tempo.  

Ainda segundo Dantas, “A força do tempo vai depois polindo a figura dos 

protagonistas desses movimentos e sagrando herois da liberdade os que neles 

preponderam.” (DANTAS, 1941, p. 68). Nesse excerto, além de moldar aqueles que 

vão sendo lembrados, os protagonistas, e sangrando os heróis, aqueles que lutaram 

pelo vigente, pela República, pela “democracia”, regime da época, do tempo de 

Manoel Dantas, do tempo em que, a República é o desejado, é a pátria amada, é a 

Ordem, é o Progresso, é a Ordem e Progresso, ideais do positivismo.  
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A República, recém restaurada, era um desejo antigo de uma jovem nação, 

se comparada às europeias. As entusiasmadas referências à república brasileira, 

feitas por Manoel Dantas, transparecem, além da satisfação, as suas influências 

intelectuais, aspirações políticas e projetos de transformação social, marcantes em 

seu exercício erudito de escrita.  

Quanto aos tempos de secas, em que os sertanejos eram marcados pela 

preocupação com a sobrevivência, a escrita de Dantas em Homens de Outrora 

(1941) elege o tempo não somente como o de uma ancestralidade “simples”, ou de 

heróis a serem sangrados. O tempo surge, aos olhos do leitor, ligado, associado ao 

futuro, de caráter otimista. Futuro de solução, em que o poder público, republicano, 

participativo, à moda positivista – com fortes tendências –, irá resolver, como 

percebemos no trecho de Dantas: “Não estará longe, talvez, o dia em que os 

poderes publicos ou a iniciativa individual tomem a peito resolver esse problema, 

aliás de facil solução [...]” (DANTAS, 1941, p. 111). 

A ligação com o progresso, tão mencionado e citado, fica clara quando essa 

ideia liga-se ao tempo, bem como a ideia de evolução, de linearidade do processo 

temporal, tomando o inglês como molde – não somente o inglês, mas, a Inglaterra, 

as dificuldades da região e a construção do progresso de sua nação. Escrevendo 

com esse olhar, Dantas ajuíza que “Havia de esperar que o tempo, as necessidades 

do progresso, e talvez as modificações que elementos novos tragam à nossa raça, 

obriguem-nos a fazer o que os ingleses já fizeram.” (DANTAS, 1941, p. 113).  

Para subsidiar a nossa análise acerca da questão do progresso na escrita de 

Dantas, tomemos, como exemplo, a narrativa seguinte presente em Homens de 

Outr’ora:  

 

Entre as novidades que o Padre Guerra introduziu na 
sociedade caicoense, não foi menor a do charuto, que até 
então nem talvez de nome fosse conhecido.  

Conta-se que, à volta do Padre Guerra do Rio de Janeiro, 
foram visita-lo dois amigos, cujos nomes a tradição não 
conservou. 

O Padre mandou servir-lhes o almoço, e no fim da refeição, 
depois de atacados, com a força de estomagos sertanejos, a 
carne assada, a galinha torrada, o queijo e outros quitutes 
da cosinha de um vigário rico que sabia tratar-se, o criado 



 

 | FUTURO DO PRESENTE: TEMPO E ESPAÇO NA ESCRITA DE MANOEL DANTAS 491 

 

carioca apresentou aos hospedes, numa rica salva de prata, 
dois magnificos charutos. 

Os pobres matutos ficaram em dificuldades, porque 
desconhecinham o manjar que, por apresentarem em 
bandeja de prata, não podia deixar de ser uma das iguarias 
finas do Rio de Janeiro. Convencidos de que se tratava de 
uma comendoria, foram com o charuto ao dente, porem não 
lhes soube bem o gosto. Reccoreram, então ao expediente 
de corta-lo miúdo e come-lo com farinha seca. (DANTAS, 
1941, p. 19). 

 

 

A partir do que podemos compreender nessa narrativa, o progresso é 

inevitável, o tempo é agente, as questões são de tempo e este pode modificar a 

raça, fazer com que o sertanejo deixe de ser o homem de outrora, de tempos 

remotos, pode fazer com que o charuto não seja devorado como doce ou com este 

sentido (DANTAS, 1941, p. 20). Devorado, porque na concepção do sertanejo, 

tratava-se de alimento tradicional. 

Destaca-se, associado ao tempo, a educação, que poderia fazer daquele 

relativo, na medida em que o Padre Guerra — personagem citado anteriormente — 

é um homem de saber, conhecedor do Latim, fundador da primeira e única escola de 

Latim de/em Caicó (1811). Enquanto seus convidados, desconhecedores dos 

saberes eruditos, eram os sujeitos que desconheciam o progresso, o processo de 

fabricação dos charutos e as utilidades destes, o valor simbólico, já que estavam 

presos na rotina, no tempo de seus antepassados, repetidores dos mesmos 

comportamentos (MACÊDO, 2012, p. 164). 

Na repetição, não haveria espaço para o novo, já que este tinha pouco tempo 

de existência. A República no Brasil era a novidade, o progresso que estava no 

cerne das discussões políticas em âmbito nacional e mundial.  

O novo era a tecnologia, a técnica. O novo era o oposto ao velho, aos 

homens antigos, do passado, distantes de tais inovações, da evolução. Os 

reminiscentes destes, os sertanejos, faziam da rotina um elo com esses homens de 

outrora, prendendo-se no passado a partir da prática da não aceitação do novo, 

como discute Macêdo (2012). 

Por fim, na conclusão deste texto, o que inferimos “é o precisamente o 

começo e o fim de toda a história. Se não há problema, não há história. Apenas 
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narrações, compilações.” (FEBVRE, 1989, p. 31). Essa sintética lição do historiador 

co-fundador da Escola dos Annales, Lucien Febvre nos inspira para que em nossas 

pesquisas os problemas sejam fundamentais.  

Nesse sentido, de uma historiografia problematizadora, fazemos deste 

trabalho um caminho em constante mudança no curso de nosso amadurecimento 

intelectual, de modo que, propomos novos ângulos nos olhares da história em 

migalhas.  

No cunho de nossa prática historiográfica, fazemos do conceito de tempo, das 

noções de temporalidade, uma ferramenta para entendermos a construção 

(CERTEAU, 2011) dos produtos escritos de Manoel Dantas, além das articulações, 

da estruturação, da semântica, das ligações e associações de conceitos. Nessa 

trajetória, também, entendemos o sentido dado ao uso da temporalidade na sua 

obra.  

Na finalidade dessas linhas, Manoel Dantas fez uso do tempo, das noções e 

das associações ligadas ao tempo, para construir uma lição, uma via, uma produção 

intelectual que apontasse numa direção – a do progresso. Para que os homens do 

passado fossem lembrados, mas que, seus descendentes não permanecessem tais 

como eles, haja visto que os tempos já não eram os mesmos e as possibilidades 

eram maiores.  

Nos tempos de publicação desse trabalho, em Natal daqui a 50 Anos (1909) 

Manoel Dantas orgulhava-se de poder estar em uma cidade, de se sentir 

pertencente à um centro urbano em que era residente, em que o progresso era 

presente.  

Manoel Dantas orgulhava-se de estar ligado ao seu tempo, às novas ideias, 

como as de progresso, evolução, grandeza. Além de orgulho, este buscava fazer 

com que o sertanejo pudesse chegar e seguir os mesmos passos, tendo como fim, o 

deixar de ser sertanejo, atrasado, e aderir às ideias e práticas dos novos tempos, 

como se depreende do trecho abaixo:    

 

Nesses tempos porvindoiros, quando a cidade –berço de 
meus filhos, onde creio que para sempre elegi meu 
domicilio, – empunhar orgulhosamente o céptro da grandeza 
e do progresso, alenta-me a esperança que de meus 
antepassados –terá atingindo esse gráo de prosperidade e 
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bem estar que as secas não destruirão. (DANTAS, 1941, p. 
153)  

 

 

Com a escrita deste artigo, traçamos algumas direções para se pensar no uso 

das noções tempo e espaço feitos por Manoel Dantas. Desse modo, o que 

pretendemos é criar caminhos para outras reflexões posteriores, sejam as que 

utilizarem as mesmas fontes, ou, as que tomarem uma problemática semelhante, a 

partir de outros registros da produção escrita do autor. Nossa postura tem como 

princípio a ideia de que conhecimento histórico não pode ser entendido como pronto 

e acabado, mas, como um processo dialético de gestação e geração de saber. 
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Resumo: 

A pesquisa em tela reflete sobre as representações das doenças no Seridó potiguar, 
especialmente nas mulheres, tomando como base as causa mortis declinada nos 
Livros de Óbitos da Freguesia de Sant’Ana, escritos entre 1789 e 1811. A 
investigação está sendo realizada a partir da leitura dos Livros de Óbitos já 
sistematizados em fichas de um banco de dados eletrônico (Access). A análise dos 
dados coletados permite problematizar as causa mortis através dos significados a 
elas atribuídos na época de sua produção. Para fundamentar a atribuição de 
sentidos às moléstias, utiliza-se o “Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, 
architectonico de Raphael BLUTEAU (1712 - 1728)”, o “Diccionario de medicina 
popular e das sciencias acessórias de Pedro  uiz Napoleão CHERNO I  (1890)” e 
“Ao Sul do Corpo: condição feminina, maternidade e mentalidades no Brasil Colônia 
(DEL PRIORE, 1995)”. A base teórica da pesquisa repousa no conceito de 
representação (CHARTIER, 2002) e teoria médica humoral e miasmática (PORTER, 
2008). Até o momento, têm-se algumas doenças que apresentam maior incidência 
nas mulheres, como “maligna”, “estupôr”, “apressadamente”, “ética” e às 
relacionadas ao parto.  
 

Palavras- Chave: Doenças. Representações. Livros de Óbitos. Seridó. 

Mulher.  

 

 

“Dois doentes nunca se assemelham exatamente; o 
temperamento, a idade, o sexo, e a multidão de outras 
circunstâncias produzirão sempre as diferenças.” 

(Claude Bernard) 

Introdução 

  

Tanto quanto a vida saudável, as doenças, obviamente, sempre estiveram 

presentes na história do Seridó potiguar. No entanto, devido também as 

peculiaridades sócio-culturais e ambientais suas consequências alteraram 

                                                           
 

470
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CERES/Caicó. Bolsista de Extensão no projeto “Patrimônio Cultural da Saúde e da Assistência no Seridó”, sob 
orientação do Profº. Dr. Muirakytan Kennedy de Macêdo. 
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consideravelmente a dinâmica da região. Viver e sobreviver nos sertões, no final do 

século XVIII e início do século XIX, era uma aventura constante, tendo em vista que 

as condições de vida eram insalubres e a presença de médicos era quase que 

inexistente. Dessa forma, a maioria da população se encontrava em meio a 

diagnósticos imprecisos, curando-se através de chás e porções contidos nos 

saberes nativos, africanos e europeus.  

Mediante a este contexto, as causa mortis contidas nos Livros de Óbito da 

Freguesia de Sant’Ana, entre os anos 1789 e 1811, podem ser investigados, tendo 

em vista os possíveis sentidos que as moléstias, em especial as que se destacavam 

dentre as mulheres, podem representar. Para fundamentar tais sentidos, utiliza-se 

dos dicionários do período em análise de Raphael BLUTEAU (1712 - 1728) e Pedro 

Luiz Napoleão CHERNOVIZ (1890).  

 

Doenças e mortes no Seridó potiguar 

 

Por muito tempo, concepções mágicas e religiosas, sacrifícios de animais e a 

terapêutica baseada em jejuns e dietas dominaram o campo médico grego. Nesse 

contexto, a arte de curar encontrava-se atrelada ao equilíbrio e a harmonia do corpo, 

estabelecidas através da teoria humoral471. A medicina grega esteve presente no 

Brasil desde o século XVI, pois ainda neste século reverberava nos saberes médicos 

europeus e aqui desembarcou especialmente com a chegada dos jesuítas, 

considerados nos trópicos da América portuguesa os primeiros práticos da arte de 

curar nos moldes europeus.  

No início do século XIX a medicina era uma ciência em transformação. O 

conhecimento antes baseado principalmente nos princípios gregos e nos saberes 

populares, começou a tomar uma forma científica, uma vez que, para a cura efetiva 

das doenças, seria necessário conhecer o corpo humano e os principais sintomas 

das doenças.  

                                                           
 

471
 Conhecida também como Teoria Hipocrática, a Teoria Humoral baseia-se no equilíbrio harmônico de quatro 

fluidos do corpo humano: sangue, o licor da vitalidade; bile amarela, líquido gástrico indispensável à digestão; 
bile negra, responsável pelo escurecimento dos outros fluidos; e a fleuma, as secreções incolores visíveis, que 
em excesso ou em falta são as principais responsáveis pelo surgimento das doenças. 
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Todavia, apesar dos avanços perceptíveis no campo da medicina, o Brasil 

ainda encontrava-se acometido por diversos tipos de doenças e até epidemias em 

fins do século XVIII e início do século XIX. No Rio Grande, a situação não era 

diferente. Segundo SILVA (2003), “a falta de higiene e de uma medicina adequada e 

preparada, não possibilitavam um avanço nas curas causando uma extraordinária 

mortandade neste período”. (SILVA, 2003, p.28).  As ruas eram insalubres, a saúde 

pública era precária e a presença de médicos era quase que inexistente, tornando 

assim o ambiente mais propício ao aparecimento de doenças.  

Com a falta de médicos, não só na região do Seridó, mas em quase todo o 

Rio Grande, o exercício ilegal dos práticos da cura se efetivava e o domínio destes 

se fazia presente na medicina preventiva e curativa. No entanto, os índices de 

mortalidade eram alarmantes, uma vez que os diagnósticos não eram precisos. 

Sendo assim, de acordo com SILVA (2003), a morte parecia pairar sobre o Seridó e 

tudo conspirava contra a salubridade local. A região ressentia-se da ausência de  

médicos e farmacêuticos.  

Diante deste cenário, a situação da mulher era ainda pior. O discurso médico 

sobre o funcionamento do corpo feminino se apoiava no da Igreja, ou seja, no da 

procriação. Sendo assim, as moléstias de parto assolavam as mulheres, atingindo, 

sobretudo, índices consideráveis de mortandade.  

  

Doenças como representação 

 

As doenças são capazes de transformar toda a dinâmica de uma sociedade. 

Tais mudanças, por sua vez, podem estar atreladas, entre outras variáveis, à 

configuração demográfica, ao modo de vida urbano e até aos hábitos funerários. No 

entanto, ser acometido de alguma doença não é uma compreensão unívoca para 

todas sociedades e temporalidades. Cada sociedade constrói e reconstrói as 

representações que estas moléstias provocam nas explicações acerca de suas 

causas e terapêuticas biológicas, psicológicas, espirituais e naturais. 

As representações devem ser encaradas como algo único, uma realidade 

construída, que difere de acordo com a classe social, com o tempo, com o lugar e 
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até mesmo com os variados pontos de vista sobre um mesmo objeto. Segundo 

CHARTIER (1990), 

 

As representações são entendidas como classificações e 
divisões que organizam a apreensão do mundo social como 
categorias de percepção do real. As representações são 
variáveis segundo as disposições dos grupos ou classes 
sociais; aspiram à universalidade, mas são sempre 
determinadas pelos interesses dos grupos que a forjam. O 
poder e a dominação estão sempre presentes. As 
representações não são discursos neutros: produzem 
estratégias e práticas para legitimar escolhas. Ora, é certo 
que elas colocam-se no campo da concorrência e da luta. 
Nas lutas das representações tenta-se impor a outro ou ao 
mesmo grupo sua concepção de mundo social: conflitos que 
são tão importantes quanto as lutas econômicas; são tão 
decisivos quanto menos imediatamente materiais. 
(CHARTIER, 1990, p.17). 

 

De acordo com NASCIMENTO e SILVEIRA (2004), as representações das 

doenças devem sempre levar em consideração a articulação entre o contexto 

patológico da época, o desenvolvimento da medicina - o estágio ela se encontra -, e 

a configuração histórica e imaginária da sociedade, tendo em vista que, “a 

representação não é o simples reflexo do real e está enraizada na realidade social e 

histórica que, ao mesmo tempo, contribui para construir.” (NASCIMENTO e 

SILVEIRA, 2004, p.23). 

Vale ressaltar que, sob o conceito de “representações” há um duplo 

entendimento mencionado por CHARTIER (2002). De acordo com o autor, o duplo 

entendimento se estabelece mediante aos seguintes sentidos: ‘representações’ 

como algo que torna presente o ausente ou como algo que exibe a própria presença. 

Desse modo, há uma distinção radical entre representar o ausente e a imagem que 

o representa. 

 

Os possíveis sentidos das moléstias 

 

Considerando que as representações das doenças, assim como também os 

seus sentidos, são construídos socialmente, pode-se, através dos Livros de Óbito da 

Freguesia de Sant’Ana, fazer uma análise das causa mortis entre os anos 1789 e 



 

 | OS SENTIDOS DOS MALES: DOENÇAS EM MULHERES NO SERIDÓ POTIGUAR NOS 
SÉCULOS XVIII E XIX 

499 

 

1811 e atribuir, com a ajuda dos dicionários do período, de Raphael BLUTEAU 

(1712 - 1728) e Pedro Luiz Napoleão CHERNOVIZ (1890), possíveis significados às 

moléstias.  

Raphael BLUTEAU (1712 - 1728), autor do Vocabulario portuguez & latino: 

aulico, anatomico, architectonico, era inglês e clérigo regular da Ordem de São 

Caetano. Saiu cedo da Inglaterra, passando por Paris, Roma e Lisboa, 

desenvolvendo sempre uma atividade dupla, uma vez que se dedicava tanto aos 

estudos literários, assim como também a vida religiosa. O Vocabulario, utilizado 

neste trabalho, foi considerado um verdadeiro serviço prestado a Portugal e que 

ainda hoje é consultado.  

Como no Brasil dos séculos XVIII e XIX havia uma carência de médicos em 

quase todas as regiões, os manuais de medicina popular de Chernoviz foram 

essenciais para as práticas de cura e de prevenção do período. Sua utilidade pode 

ser exemplificada por um dos maiores poetas brasileiros, Carlos Drummond de 

Andrade, na poesia intitulada de Dr. Mágico,  

 

 

 

Dr. Pedro Luís Napoleão Chernoviz 

Tem a maior clientela da cidade. 

Não atende em domicílio  

Nem tem escritório. 

Ninguém lhe vê a cara. 

Misterioso doutor de capa preta ou invisível,  

esse que cura todas as moléstias 

(de preferência as incuráveis) 

socorre presto os afogados 

asfixiados 

assombrados de raio 

sem desprezar defluxo, catapora 

sapinho, panariz, cobreiro, 
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bicho-de-pé, andaço, carnegão 

e não cobra nada 

e não cobra nada, 

nem no fim do ano? 

É só abrir o livro, achar a página. 

(Boitempo, Menino Antigo.) 

 

O médico polonês Pedro Luis Napoleão Chernoviz, veio para o Rio de Janeiro 

em 1840. Sua vida no Brasil pode ser contextualizada na sociedade da corte, que 

pode ser representada pelos investimentos de cunho cultural e tecnológico. O 

Diccionario de medicina popular e das sciencias acessórias é um livro acessível ao 

público em geral, principalmente pela sua praticidade.  

Dessa forma, tendo como base os dicionários mencionados acima, podem ser 

atribuídos às moléstias os seguintes significados:  

 

“Terícia”: “ictericia (termo da medicina). He quando a fe derrama a colera por 

todas as partes do corpo e caufa na pelle huma amarillidão, que He a verdadeira 

icterícia, nacida do destemperamento, ou inflammação do fígado [...].”472 

“Apoplexia”: “Chama-se geralmente apoplexia, e mais particularmente 

apoplexia cerebral, uma congestão de sangue no cérebro, seguida ou não do 

derramamento d'este liquido na substancia do cérebro, e cujo symptoma principal é 

a perda súbita, e mais ou menos completa, do sentimento e do movimento. Esta 

moléstia designa-se também vulgarmente debaixo do nome de ar, ramo de ar, ou 

estupor [...].” 473  

“Ética”: “Febre lenta, colliquativa, ou hectica. Febre contínua que acompanha 

o ultimo período das moléstias graves. Emmagrecimento progressivo, fraqueza 

geral, seccura na bocca, freqüência do pulso, calor na pelle, e no fim diarrhea, 

suores frios; taes são os principaes symptomas d'este estado [...]”.474 

                                                           
 

472 Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico de Raphael BLUTEAU (1712 - 1728) 
473 Diccionario de medicina popular e das sciencias acessórias de Pedro Luiz Napoleão CHERNOVIZ (1890) 
474 Idem. 
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“Hidropisia”: “Hydropisia em geral. Dá-se o nome de hydropisia a todo o 

derramamento de serosidade em uma cavidade qualquer do corpo ou no tecido 

cellular subcutaneo. Quando o tecido ceilular de todo o corpo está cheio de 

serosidade, como uma esponja èmbebida d'agua, a moléstia toma o nome de 

anasarca; e se esta hydropisia se limita a uma só região, chama-se edema, 

ordinariamente inchaço; a que occupa o ventre denomina-se ascite, ou vulgarmente 

barriga d'agua [...]”.475  

“Maligna”: Febre maligna. Por este nome designam-se, ora a inflammação do 

cérebro, ora a de suas membranas, ora os accidentes nervosos que predominam em 

certas inflammações do tubo digestivo, e finalmente certas moléstias convulsivas, 

acompanhadas de accidentes graves e muitas vezes terminando de uma maneira 

fatal.”476 

“Obstrução”: “Obstrucção. Esta palavra, que é synonyma de engurgitamento, 

foi applicada, na linguagem vulgar, a affecções mui differentes e principalmente aos 

engurgitamentos chronicos do fígado e do baço, que se desenvolvem ás vezes 

depois das febres intermittentes prolongadas.” 477 

 

Vale ressaltar que, com o Concílio de Trento (1545-1563) havia a 

necessidade de registrar nos Livros de Óbito a causa da morte do indivíduo. Dessa 

forma, considerando que a falta de médico era uma realidade marcante no Seridó e 

os diagnósticos bastante imprecisos, colocava-se o motivo “aparente” da morte. 

Como exemplo, pode ser destacado as seguintes causas e os seus possíveis 

sentidos: 

 

“Repentinamente”, “vida presente”, “velhice”, “de uma dor”, “por quase 

apressado”, “quase repentino”, “moléstia incógnita”, “moléstia imprevista”, 

“desgraçadamente de repente”, “faleceu apressadamente”, que podem ser 

caracterizadas como uma doença cardiorrespiratória ou de caráter silencioso 

(diabetes, hipertensão arterial, hepatite). 

                                                           
 

475 Idem.  
476 Idem. 
477

 Idem. 
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“Sufocado em sangue”, uma possível hemorragia. 

“Moléstia obstrução”, que pode acontecer de diversas partes do corpo, como 

a obstrução nasal, a obstrução urinária, a obstrução fecal, a obstrução arterial, a 

obstrução aórtica.  

“Moléstia que nasceu”, “parto”, “maligna em dias de parto”, que estão 

relacionadas com a gravidez ou a infância. 

“Queda de cima de uma casa”, “queda”, “quebradura”, “cutelada de um 

machado no pé direito”, “facada”, “tiro”, “afogado”, “mordida de cobra”, que assumem 

um caráter acidental. 

 

Vale ressaltar que, as causa mortis elencadas acima acometeram as 

mulheres, todavia não elas apenas, ou seja, estas incidiam também nos homens, 

com exceção das moléstias de parto.  

Mediante o exposto, as moléstias podem ser agrupadas em diferentes 

categorias, que permite uma melhor visualização do leitor. Nesse sentido, o gráfico 

abaixo representa a análise feita das causa mortis dos Livros de Óbitos da 

Freguesia de Sant’Ana, entre os anos de 1789 e 1811, já catalogadas e organizadas 

no banco de dados Acess.  

 

GRÁFICO I – CLASSIFICAÇÃO DAS CAUSA MORTIS EM MULHERES 

(1789-1811) 
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Considerações finais 

 

Partindo do estudo das causa mortis dos Livros de Óbito da Freguesia de 

Sant’Ana, que corresponde ao período entre os anos de 1789 e 1811, pode ser 

identificado os possíveis significados das moléstias neste período. As doenças 

sempre estiveram presentes no Seridó potiguar e suas consequências alteraram 

consideravelmente a dinâmica da região. 

Dessa forma, sabendo que as doenças são construídas socialmente e os 

sentidos destas são atribuídos conforme a realidade, ao tempo e ao espaço, pode-

se considerá-las como parte da história dos seridoenses, que apesar dos horrores 

que estas causaram, cada doente sentiu de forma particular os sintomas, a dor e o 

desejo da cura.    
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A prática do recrutamento militar no Brasil do século XIX assemelhava-se a 

uma caçada humana, onde os homens que eram passíveis de serem recrutados, 

temendo serem capturados, fugiam para escapar desse destino, enquanto as 

autoridades recrutadoras pensavam meios cada vez mais eficientes para captura-los 

de surpresa, como, por exemplo, não avisando que realizariam um recrutamento 

pela região escolhida479. Havia toda uma aversão, naquele período, ao serviço 

militar. A maior parte dos homens acreditava que ir para o Exército era o pior destino 

para uma pessoa, inclusive tão ruim quanto ser escravo, já que até mesmo para 

casar, o praça teria que ter a permissão do oficial ao qual estava subordinado480. Os 

castigos aplicados contra os soldados também reforçavam essa perspectiva. Por 

muito tempo, utilizou-se a pranchada como forma de punir o soldado considerado 

indisciplinado. Uma espada sem corte era utilizada para espancar repetidas vezes o 

indivíduo, assemelhando-se às chicotadas que os escravizados sofriam quase 

sempre pela mesma razão.  

Além disso, as pessoas que foram recrutadas eram classificadas pela classe 

dominante do período como “criminosas”, “desordeiras” e “vagabundas”. O envio 

para o exército, nesse sentido, deveria servir para corrigi-las ou mesmo puni-las 

pelos seus supostos “crimes”. Sendo o objetivo legítimo do recrutamento a 

complementação das fileiras do Exército e da Marinha, o mesmo nunca deixou de 

servir para enviar para essas instituições a camada indesejada da população. Dessa 

forma, o exército se assemelhou, ao longo do período imperial, a uma prisão, e isso 

só contribuiu para impopularizar ainda mais a vida militar. Ninguém desejava ser 
                                                           
 

478 Graduanda em História pela Universidade Federal da Paraíba e bolsista PIBIC/UFPB/CNPq. 
479 MENDES, Fábio Faria. A Economia Moral do Recrutamento Militar no Império Brasileiro. Revista Brasileira 
de Ciências Sociais. São Paulo, v. 13, n. 38, Out. 1998. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010269091998000300005&lng=en&nrm=iso. 
Acesso em: 21 Ago. 2014. p.10.  
480

  BEATTIE, Peter M. Tributo de Sangue: Exército, Honra, Raça e Nação no Brasil, 1864 – 1945. Tradução Fábio 
Duarte Joly. São Paulo: Edusp, 2009. p. 275.  
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comparado a um criminoso, nem tampouco a um escravizado. Observemos o trecho 

de uma notícia trazida por um dos jornais da província da Paraíba do Norte: 

Idague-se além disto a cauza da prisão desses miseráveis 
acorrentados que chegão do centro da província, e ver-se-a 
que de mistura com verdadeiros criminosos encontrão-se 
muitas victimas de ódios e vinganças particulares, cujo único 
delicto é terem incorrido no desagrado do delegado do lugar, 
ou de algum potentado d’aldeia que deste modo procura 
desforçar-se de pequenos agravos, contando de antemão 
com o castigo de seu desafecto, que em todo o caso não 
voltará mais, atento que irá engrossar as fileiras do exército 
e da marinha. (O Tempo, Parahyba do Norte, 5 jan. 1865, 
p.1) 

  

O que fica claro através desta passagem é que se reconhecia como legítima a 

utilização do recrutamento para punir criminosos, confirmando o que já dissemos 

anteriormente sobre a associação que era feita entre Exército e espaço de despejo 

penal. A crítica que se fazia era contra a utilização do recrutamento motivado por 

rixas particulares, resultando em capturas arbitrárias de homens apenas por 

incorrerem no “desagrado do delegado do lugar, ou se algum potentado d’aldeia”. A 

vingança de ordem político-partidária através da captura de homens para enviá-los 

ao Exército e Marinha foi continuamente denunciada por aqueles que se viam 

prejudicados por essa prática.  

É importante destacar que toda essa classificação que se fazia sobre os 

homens recrutados era vista pelo ponto de vista da classe dominante. Não 

necessariamente eram eles criminosos ou desordeiros, como se pretendia designa-

los. Muitas vezes essas características eram atribuídas de forma perversa para 

justificar o recrutamento de tais homens. Não queremos dizer que pessoas 

consideradas perigosas não tenham sido recrutadas, mas precisamos compreender 

os interesses em jogo, numa sociedade escravista, em que homens livres pobres 

que não se encaixavam no padrão de comportamento imposto eram muitas vezes 

considerados indesejados. Além disso, o recrutamento utilizado como arma de 

perseguição política481 foi muito comum, e todos aqueles que se constituíssem 
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 IZECKSOHN, Vitor. Resistência ao recrutamento para o Exército durante as guerras Civil e do Paraguai: Brasil 

e Estados Unidos na década de 1860. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro: N. 27, 2001, p. 84-109. 
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oposição das autoridades que tinham a prerrogativa de utiliza-lo poderiam acabar 

tornando-se vítimas.  

Os homens que poderiam ser recrutados ao longo do século XIX, no Brasil, 

deveriam se enquadrar nas especificações trazidas pelas Instruções de 1822, 

legislação que versava sobre a prática do recrutamento. Sendo assim, o perfil 

apresentado era o de homens brancos ou pardos libertos, com idade entre 18 e 35 

anos, solteiros. Havia, até a década de 1820, a recusa em aceitar homens negros no 

exército, pelo menos no plano teórico, por isso a omissão aos mesmos no texto. 

Mesmo sem mencionar, o recrutamento quase sempre recaía sobre a camada 

masculina livre e pobre da população. Em contrapartida, aqueles que faziam parte 

da camada produtiva e privilegiada da população eram poupados. Nesse sentido, as 

próprias Instruções especificaram as pessoas que não poderiam ser recrutadas. 

Entre elas encontravam-se: 

 
Feitores, tropeiros, artesãos, cocheiros, marinheiros, 
pescadores, um filho de cada lavrador, certo número de 
empregados em cada estabelecimento comercial e 
estudantes. Além de homens casados, as Instruções 
isentavam também o irmão maior responsável por órfãos 
menores e um filho para sustentar cada viúva482.  

 

Guardas Nacionais em atividade, devidamente alistados, também não 

poderiam ser recrutados. Inclusive, muitos homens procuravam se alistar nessa 

corporação com o exato propósito de fugir do recrutamento. Fazendo isso, eles 

mesmos tornavam-se agentes recrutadores quando necessário, utilizando esse 

poder muitas vezes para empreender perseguições políticas483. 

Hendrik Kraay afirma que todas essas isenções faziam com que quase 

ninguém fosse recrutado em épocas de “paz” no Brasil, ou seja, em períodos em 

que o país não estava envolvido em guerras de grandes proporções. Os 

recrutadores tinham que lidar, para além dessa questão, com a oposição da camada 

livre e pobre recrutável, além dos próprios senhores de terras e escravos que muitas 

                                                           
 

482 KRAAY, Hendrik. Repensando o recrutamento militar no Brasil Imperial. In: Diálogos. Vol.3, n.3, 1999. p.13. 
483 COSTA, Wilma Peres. A Espada de Dâmocles: o Exército, a Guerra do Paraguai e a Crise do Império. São 
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vezes se opunham ao recrutamento, dificultando o trabalho das autoridades. É 

importante mencionar isso, já que as relações de patronato vão causar conflitos 

entre os potentados rurais e autoridades que constituem o governo provincial, na 

Paraíba. 

Deflagrada a guerra contra o Paraguai, o Brasil se viu impossibilitado de 

reagir rapidamente à invasão inimiga, pois o Exército nacional existente era diminuto 

e os contingentes encontravam-se espalhados pelas províncias do Império. Ao longo 

do período regencial, o governo civil brasileiro adotou medidas que acabaram 

marginalizado a instituição militar profissional. Houve a diminuição dos efetivos, e a 

criação de uma força que atendia de forma mais satisfatória aos interesses da elite 

política no poder: a Guarda Nacional. Criada em 1831, a milícia teve por objetivo 

manter a ordem interna, dividindo o monopólio da violência com o governo, já que 

em seus quadros encontravam-se alistados muitos senhores de terras e escravos, 

compondo a oficialidade, e muitos daqueles que possuíam renda para ser eleitor. O 

serviço da Guarda Nacional era litúrgico, e o próprio guarda teria que arcar com as 

despesas relativas à sua atividade. Não cumprindo isso, o mesmo corria o risco de 

até mesmo ser recrutado. 

Vitor Izecksohn484 afirma que a manutenção de um Exército de grandes 

proporções não estava entre os planos do governo no período da Regência, já que 

isso oneraria os cofres do Estado. Nesse sentido, a redução de seus efetivos e a 

criação da Guarda Nacional resolveriam o problema dos gastos e da manutenção da 

ordem interna.  

O ataque à província de Mato Grosso, no final de 1864, e o desastre da 

reação militar brasileira na região explicitou a falta de preparo militar do Brasil. 

Imediatamente, o Ministério da Guerra convocou as tropas espalhadas pelo território 

para compor as fileiras no Sul do país. No início de 1865, houve a criação dos 

Corpos de Voluntários da Pátria, numa tentativa de atrair o voluntariado através de 

incentivos financeiros e possibilidade de ascensão na hierarquia militar, além da 

própria convocação da Guarda Nacional para atuar em complementação às forças 
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de primeira linha485. O êxito inicial dessas medidas garantiu o suprimento das fileiras 

por pelo menos os primeiros anos de guerra. Entretanto, as notícias de batalhas 

perdidas, as doenças e baixas fizeram com que o voluntariado arrefecesse com 

tempo. No primeiro ano de guerra, muitos tinham a percepção de que logo ela 

acabaria, mas a extensão do conflito mostrou que isso estava errado. 

Quando o número de voluntários não mais satisfez as necessidades da 

guerra, o recrutamento forçado foi empregado em maior escala no Brasil. Diferente 

dos tempos de “paz”, o recrutamento militar para a Guerra do Paraguai assumiu 

dimensões nacionais, uma vez que mobilizou esforços de todos os governos 

provinciais para a arregimentação de homens para o Exército. Além disso, muitas 

daquelas isenções que funcionavam em tempos de paz foram desconsideradas, 

como demonstra os vários casos ocorridos pelo império.  

Na província da Paraíba do Norte, o recrutamento militar durante a guerra não 

operou sem a reação dos opositores do governo. O jornal O Tempo, no ano de 

1865, funcionou como um porta voz dos potentados rurais conservadores da 

província. As páginas do periódico se estendem em críticas ao presidente de 

província, Silval Odorico de Moura, e o chefe de polícia486, acusados de se aliarem 

contra seus inimigos político-partidários, utilizando o recrutamento com o propósito 

de prejudica-los.  

Em 2 de março de 1865, O Tempo dizia que o a polícia da província 

continuava a fazer varreduras em propriedades particulares próximas ao rio Paraíba, 

sob o pretexto de procurar e prender criminosos e recrutas. Para o jornal, esse tipo 

de ação da polícia afugentava os trabalhadores agrícolas que se empregavam nesse 

trabalho. De fato, o recrutamento assustava a mão de obra livre, já que muitos se 

encaixavam no perfil de homens recrutados disposto nas Instruções de 1822. Os 

redatores do O Tempo provavelmente sabiam disso, e defendiam seus partidários 

conservadores. O jornal dizia que “hontem era o engenho Santo Amaro que se 

varejava, hoje toca a vez do Cangúlo, Uma, etc. e amanhã serão todos os mais 
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pertencentes á conservadores ainda que reconhecidamente honestos” (O Tempo, 2 

mar 1865, p. 1). A ênfase nos conservadores indica que havia uma motivação 

política para o emprego do recrutamento naquelas propriedades, justamente no 

sentido de prejudicar opositores. Vários autores afirmam que a prática do 

recrutamento militar como arma de perseguição político partidária487 não era algo 

incomum, nesse sentido, a província da Paraíba do Norte não se constitui exceção.  

Em notícia posterior, O Tempo noticiava outro caso de varredura de sítios 

cujo suposto objetivo era encontrar recrutas. Nesse caso, o Chefe de Polícia da 

província, Gervazio Campello Pires Ferreira, ordenou uma busca no sítio Timbó, 

próximo a capital da província, depois de ter ouvido falar “que naquele sitio havia 

material recrutável” (O Tempo, Parahyba do Norte, 9 mar. 1865, p. 1). O jornal critica 

o Chefe de Polícia por não procurar saber se a informação que havia recebido era 

verdadeira, antes de mandar uma força de polícia, sob o comando de um major, 

para aquela propriedade. Para O Tempo, aquela atitude se constituía em mais uma 

violência cometida pela polícia, mais especificamente por Campello Pires, resultado 

apenas de “seos caprichos”.  

O jornal apresenta o dono do sítio como uma vítima do arbítrio da autoridade 

policial. O chefe de Polícia tinha a seu favor a legitimidade do uso do recrutamento, 

e no contexto da guerra, ele não deixou de cumprir o seu dever, tendo em vista que 

o governo provincial recebia ordens do Ministério da Guerra para enviar homens 

para o sul do país. A questão que é que a autoridade poderia estar cumprindo o seu 

dever e ainda utilizar o recrutamento para prejudicar adversários políticos, mesmo 

que ninguém fosse recrutado. Isso porque o recrutamento atingia uma das questões 

mais delicadas naquele contexto: a mão de obra livre utilizada na lavoura.  

Um outro jornal da província, entretanto, cuidava de fazer a defesa do 

Presidente de Província. E quando os ataques vinham diretamente do O Tempo, os 

redatores também não mediam esforços para criticar o periódico conservador. 

Vejamos o seguinte caso. No contexto da guerra, o presidente de província Sinval 

Odorico de Moura autorizou o pagamento de 80$000 réis ao delegado do termo de 
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Misericórdia, por ter o mesmo enviado à capital provincial aproximadamente vinte 

Voluntários da Pátria. O Tempo logo manifestou sua insatisfação com a situação, e 

questionou em que se classificaria a tal despesa nesse caso. Para ele, os cofres 

públicos estavam sendo mal utilizados. Em resposta, O Publicador afirmou que o 

presidente tinha ordens legítimas do governo imperial para custear o transporte de 

voluntários do interior, afirmando ainda que não se mediriam esforços para que 

sempre que possível, isso fosse cumprido: 

 

Saiba “O Tempo” que S. Exc. não só mandou pagar esses 
80$000 réis ao delegado de Misericórdia, como ha de 
mandar pagar igualmente todas as despezas que se fizerem 
com o transporte de voluntários: como brasileiro amante de 
seu paiz. S. Exc. desejará ter muitas ocasiões, em sua 
administração, de autorisar despezas taes, chame-nos 
embora “O Tempo” arranjos, e quanta futilidade lhe dictar a 
imaginação. (O Publicador, Parahyba do Norte, 22 jul. 1865, 
p.2) 

 

 
Dessa forma, os dois jornais se opõem mutuamente, procurando defender 

seus partidários, ao mesmo tempo em que criticam a oposição. É interessante 

perceber essas disputas, pois a questão do recrutamento militar esteve presente em 

muitas delas, como já mencionamos alguns casos. O que encontramos nas fontes 

até o momento indica que havia interesses particulares por trás dessa forma de 

arregimentação de homens para o Exército, cujas consequências, embora fossem 

negativas para as elites rurais atingidas, eram ainda piores para os homens livres 

pobres recrutados. Para escapar desse “mal”, várias estratégias foram utilizadas por 

eles. 

Ouvir notícias de que as escoltas recrutadoras se aproximavam já era 

suficiente para os homens livres pobres fugirem, ou utilizarem qualquer outro meio 

para escapar do serviço das armas, como a auto mutilação, o envolvimento em 

casamentos de última hora, até mesmo o enfrentamento das autoridades. No caso 

das fugas, mais especificamente, Fábio Faria Mendes diz que os recrutadores 

procuravam utilizar o elemento surpresa para evitar o desaparecimento dos 
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possíveis recrutas. “Segredo e simultaneidade serão recomendados como fatores 

decisivos para o sucesso do apresamento”488. Surpreso ou não, fato é que o 

recrutamento afugentava a camada livre pobre empregada nos sítios da província, e 

isso gerava o descontentamento dos potentados rurais prejudicados. E se eles 

mesmos não reagiam ao recrutamento diretamente, seus porta-vozes o faziam 

através de um importante veículo de informação: os jornais. Nesse caso, O Tempo 

cuidou de diariamente denunciar aquilo que achava serem atitudes arbitrárias 

cometidas pela Polícia, salvaguardada pelo Presidente de Província, demonstrando 

que os potentados rurais ameaçados se organizavam politicamente quando 

achavam necessário.  

É importante dizer que as pessoas passíveis de serem recrutadas reagiam 

também ao trabalho dos recrutadores. Sendo elas as próprias vítimas, e nem 

sempre tendo um protetor, como algum patrono, muitas vezes utilizavam da 

violência para escapar das amarras dos recrutadores. Na província da Paraíba, o 

inspetor de quarteirão da serra de S. José foi até a casa de Mariano José de Lima 

para prendê-lo com destino ao recrutamento. Não o encontrando em casa, o 

inspetor decidiu retornar. Nesse momento, Mariano de Lima, juntamente com seu 

irmão, Agostinho, saíram do mato armados com espingardas e facões prontos para 

matarem o inspetor. Este, por sua vez, com a ajuda da escolta que o seguia, 

conseguiu se livrar dos homens e fugir dos “dous malfeitores” para termo de Piancó. 

Sendo informado sobre o ocorrido, o delegado de Teixeira instaurou um processo 

contra os agressores. (O Publicador, Parahyba do Norte, 20 jul. 1865, p.1). 

Em Queimadas, foi tomado do poder do inspetor de quarteirão, o indivíduo 

recrutado Apolinario Pereira. Os acusados por isso foram Manoel Pereira, Antonio 

Pereira, Manoel Barboza, Joaquim Romualdo, o irmão Rufino e Izidro de tal. O juiz 

municipal do termo de Teixeira recebeu ordem para que instaurasse o inquérito, 

tomando assim as devidas providencias (O Publicador, Parahyba do Norte, 8 ago. 

1865, p.1). Em um caso posterior, o vice-presidente da província, Felisardo Toscano 
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de Britto, tomando por base a lei nº 54 de 6 de outubro de 1835, e de acordo com o 

disposto no art. 14 das instruções do decreto nº 73 de 6 de abril de 1841, mandou 

aplicar a pena de um mês de prisão, mais uma multa de cem mil réis aos indivíduos 

Manoel José d’Oliveira e João Estrella Cabral por terem libertado o recruta 

Domingos da escolta que o transportava do termo de Souza. Havia um escravo 

envolvido na soltura de nome Januário, que pertencia a José Estrella Cabral. Ao 

mesmo foi imposto a pena de três meses de prisão (O Publicador, Parahyba do 

Norte, 18 set. 1865, p.1). Observa-se que a punição mais pesada recaiu sobre o 

cativo, embora todos tenham sido penalizados.  

Em Várzea da Jurema, no termo de Patos, Apilio foi preso com destino ao 

recrutamento. Mas seu pai, Antônio José da Costa, o soltou do poder da escolta, 

sendo por isso incriminado. Foi dada ordem ao juiz municipal daquele termo para 

que instaurasse o inquérito contra Antônio (O Publicador, Parahyba do Norte, 15 set. 

1865, p.1).  

De uma forma geral, fica visível que as pessoas que poderiam ser recrutadas 

na província da Paraíba não permaneceram inertes ao trabalho dos recrutadores. As 

mesmas reagiram muitas vezes de forma violenta às escoltas, dificultando assim o 

trabalho dos recrutadores. É possível observar que muitos familiares das vítimas se 

envolveram nas emboscadas, mesmo sob o risco de serem incriminados por isso. O 

medo do recrutamento, sobretudo quando destinado à guerra, foi responsável por 

levar muitas pessoas a cometerem atitudes arriscadas como as que mencionamos. 

Nesse sentido, alguns recrutados contavam até com a cobertura de seus patronos, 

quando o recrutamento também atingia os interesses destes.  

Na província da Paraíba, Joaquim de Sant’Anna foi preso, acusado de soltar 

um recruta do sítio ao qual pertencia. Ele mais o recruta eram afilhados do dono de 

engenho e capitão-mor José Francisco, mais conhecido como “o canoeiro”. 

Sant’Anna alegava ser inocente, e no depoimento transcrito pelo O Publicador, ele 

forneceu detalhes sobre o ocorrido.  

Tendo 39 anos de idade e sendo natural do Rio Grande do Norte, Joaquim de 

Sant’Anna contou que morava no sítio de seu padrinho José Francisco. Certo dia 

estava ele na feira de Mamanguape quando foi preso pelas autoridades locais. O réu 

contou, então, que a razão para que aquilo ocorresse foi que um dos afilhados do 
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capitão-mór, Manoel Francisco Bezerra, foi preso pelos recrutadores. O vaqueiro do 

engenho, André Rodrigues de Barros, o chamou para junto com ele soltarem o 

recrutado, mas Joaquim disse que negou o convite, então André Barros, sozinho, 

“cortou as cordas do recruta e o soltou”. Logo após o ocorrido, os três homens se 

dirigiram à propriedade do capitão-mor José Francisco, que deu a ordem para que 

Joaquim de Sant’Anna e Manoel Bezerra (o recrutado) fossem para o engenho 

“Itapirica”, do comandante superior André. Enquanto isso, André de Barros seguiu 

para o engenho “Velho”, do Dr. Antonio Carlos.  

Joaquim de Sant’Anna afirmou que esteve várias vezes com Manoel 

Francisco no engenho “Itapirica”, mas o dono avisou que eles não poderiam mais 

permanecer no lugar, pois ele planejava organizar um grande recrutamento pela 

região “e os havia de prender, porque a justiça principiava por casa”. Os dois 

homens se retiraram e foram então para o engenho “Leitão”, do tenente coronel 

Claudino do Rego. Lá o tratamento recebido pelos fugitivos foi bem diferente. 

Caludino disse que eles poderiam permanecer em sua propriedade, “porque 

estavam garantidos, sobre tudo por serem do engenho S. Amaro do capitão-mor 

José Francisco”.  

Desse modo, os dois homens permaneceram no engenho “Leitão” por muito 

tempo, até que Joaquim de Sant’anna pediu ao tenente Claudino quatro mil réis para 

ir fazer feira na cidade de Mamanguape, por conta da festa de São João. A pedido 

do tenente, Joaquim foi entregar uma carta ao juiz de direito Dr. Victorino, quando 

acabou sendo preso pelo subdelegado que estava acompanhando aquela 

autoridade. No final do seu depoimento o réu disse que "seu companheiro Manoel 

Francisco Bezerra ainda estava no engenho Leitão, e que André de Barros já tinha 

ido para o Rio Grande do Norte" (O Publicador. Parahyba do Norte, 5 Jul. 1865,  p.3-

4).  

Através do depoimento que foi dado por Joaquim de Sant’Anna, fica evidente 

que os homens estavam dispostos a cometer atos ousados e perigosos para fugir do 

recrutamento, e o vaqueiro André de Barros mostrou que não havia limites para 

aqueles que o temiam. A violência seria empregada, caso fosse necessário, ainda 

que existisse o risco de ser preso por isso. Esse tipo de solidariedade com as 

vítimas do recrutamento também indica que havia união entre a própria população 
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livre pobre contra as autoridades responsáveis pela captura de possíveis recrutas. 

Por vários lugares do Império foi possível constatar exemplos disso. Na província do 

Ceará, o presidente de província Leão Velloso já alertava ao seu sucessor, em 1868, 

sobre casos de ataques às escoltas dos recrutadores. Em um dos casos, um 

comboio de recrutadores trazia de Icó dezessete recrutas com destino à Guerra, 

quando, no segundo dia de viagem, 50 pessoas abordaram a escolta e libertaram os 

homens aprisionados. O medo do presidente era que o exemplo fosse seguido por 

outras regiões da província e que, por isso, era necessário punir os culpados489. 

 As relações de patronado também se constituíam num elemento importante 

para a sobrevivência daqueles homens passíveis de serem recrutados. Vimos no 

depoimento de Joaquim de Sant’Anna como o padrinho dos três homens se 

empenhou em protegê-los da prisão, mandando que migrassem de um sítio para o 

outro, para não serem pegos. Fica claro, assim, que os proprietários rurais também 

mantinham laços de lealdade para proteger sua mão de obra, num contexto em que 

o recrutamento era empregado em maior escala, por causa da Guerra do Paraguai. 

Os fugitivos do engenho “Santo Amaro” se deslocaram primeiro para o engenho 

“Itapirica”, onde receberam a ordem do proprietário para que saíssem de lá, pois o 

mesmo haveria de fazer um recrutamento pela região. Essa parte do depoimento é 

bem interessante, pois mostra que em um primeiro momento, o dono do engenho 

parecia pactuar com as forças recrutadoras, já que pretendia obter recrutas pela 

região. Mas porque, então, avisar aos dois homens que para ali se dirigiram, se eles 

mesmos poderiam ser alvos desse recrutamento?  

Podemos supor que o proprietário estivesse objetivando atingir somente 

aqueles homens que se enquadravam na sua lista de inimigos, ou mesmo aqueles 

que simplesmente não faziam parte de seu círculo de protegidos. Não sendo 

Joaquim de Sant’Anna e Manoel Francisco Bezerra inimigos do proprietário, avisá-

los significava poupar os afilhados do capitão-mor José Francisco do recrutamento. 

A situação indica que havia uma relação amigável entre os dois proprietários.  
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No engenho “Leitão”, os dois homens foram muito bem recebidos pelo coronel 

Claudino do Rego, que garantiu a proteção dos mesmos, já que eram do engenho 

pertencente a José Francisco. Ou seja, o tratamento dispensando aos fugitivos 

estava diretamente ligado à relação de solidariedade entre senhores rurais. Quando 

a mão de obra de suas propriedades era ameaçada pelo recrutamento, eles se 

uniam em prol do benefício próprio.  

É importante mencionar que essa situação não era uma característica apenas 

da província da Paraíba do Norte. No próprio Ceará houve exemplos de autoridades 

ou ex-autoridades que muitas vezes estavam por trás dos planos de libertação de 

recrutas ou mesmo de prevenção contra a ação dos recrutadores. Vimos como, na 

província da Paraíba, o capitão José Francisco ordenou que seus afilhados 

migrassem de um sítio a outro, provavelmente para evitar que fossem pegos pelas 

autoridades, e eles foram recebidos e acobertados pelos proprietários. Na província 

cearense, mais especificamente no termo de Saboeiro, o fazendeiro Francisco 

Teixeira, juntamente com um bando de 40 homens, atacou uma escolta dirigida por 

um guarda nacional, exigindo que 20 recrutas fossem soltos. Quando a ordem foi 

negada, ocorreu um "banho de sangue" no local490. 

Retornando à história de Joaquim de Sant’Anna, o que aconteceu com ele? O 

Publicador esclareceu que tempos depois ele foi liberado pelo Chefe de Polícia, que 

o considerou inocente e acusou André Rodrigue de Barros de ser o verdadeiro 

culpado. É interessante notar que, nesse caso, o proprietário e patrão destes 

homens não foi incriminado. Ao menos é o que demonstra o fim do depoimento 

reproduzido pelo jornal, mostrando que as punições quase sempre recaíam sobre os 

menos abastados. 

O que fica evidente nos casos mencionados é que existia toda uma rede de 

proteção mútua que envolvia as possíveis vítimas do recrutamento, parcelas da 

população e os patronos. Em certos casos, as famílias dos recrutados organizavam 

emboscadas para livrar seus parentes, ainda que corressem o risco de serem 

presos. A recorrência de casos que encontramos nos jornais demonstra que a 
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população não temia enfrentar as autoridades quando eram seus parentes e amigos 

que estavam “na mira” dos recrutadores. Dessa forma, o recrutamento acabou 

provocando o surgimento de uma camada de transgressores que eram, antes de 

tudo, vítimas cujo único delito foi querer livrar daquele destino “indesejável” seus 

companheiros e familiares. Quanto aos proprietários inseridos nas relações de 

patronato491, o que interessava a eles, em última instância, era preservar a mão de 

obra de suas propriedades, ameaçada pelo recrutamento em tempos de guerra. 

Para isso, até mesmo o uso da violência seria empregado. 

O recrutamento militar para a Guerra do Paraguai, na Paraíba, se assemelhou 

muito a um quadro mais geral existente no período, em que muitas vezes os 

detentores do poder de recrutar o utilizavam com outros propósitos, que não 

somente a arregimentação de homens para suprir as fileiras do Exército e Marinha. 

Em vários casos essas autoridades aproveitaram-se do momento em que o país se 

encontrava para se livrar dos desafetos políticos, ou ao menos prejudicar 

adversários que faziam oposição nas províncias. A questão da mão de obra foi uma 

das mais delicadas, já que atingia diretamente os interesses dos potentados rurais 

da província. Afugentar a mão de obra livre com o terror do recrutamento se tornou 

uma prática comum em tempos de guerra, segundo os casos que levantamos. Mas 

os potentados rurais desfavorecidos não permaneciam imóveis às ações dos 

recrutadores. Muitas vezes eles estabeleciam redes de solidariedade com outros 

patronos para proteger seus afilhados (mão de obra).  

A reação da população livre pobre paraibana ao recrutamento também se 

tornou mais violenta. Muitos ousaram atacar as escoltas recrutadores e, quando 

necessário, até mesmo ferir as autoridades responsáveis, demonstrando que não 

permitiriam que seus parentes e amigos fossem levados para o Exército. Ao que 

tudo indica, esse tipo de reação foi reflexo da guerra externa em que o Brasil se 

encontrava, já que o temor de servir nas fileiras no sul do país parecia assustar 

ainda mais os homens passíveis de serem recrutados. Então, isso pode explicar a 

utilização de artifícios ainda mais violentos para fugirem das escoltas recrutadoras.  
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O recrutamento em tempos de guerra, na província da Paraíba do Norte, 

provocou diversos impactos, como o acirramento das tensões políticas entre os 

potentados rurais e a elite política provincial quanto a questão do recrutamento, e a 

reação adversa da camada passível de ser recrutada juntamente com os senhores 

de terras envolvidos em relações de patronato. A guerra do Paraguai provocou o 

auge da crise do recrutamento e, nesse sentido, a província da Paraíba 

acompanhou o exemplo de diversas outras do Império, quando se pensa nas 

consequências dessa forma de arregimentação de homens para o exército, em 

tempos de guerra.   
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REGIME MILITAR E UNIVERSIDADE: INFLUENCIA DO REGIME NO 

ENSINO SUPERIOR MOSSOROENSE (1968 A 1974). 
Kaio Clisman Araújo da Silva

492
 

 

Resumo:  

Neste trabalho pretendo passar ao leitor o que ocorreu na universidade 
mossoroense em meio ao regime militar de 64, tendo como recorte a época de 1968 
a 1974, e como minhas áreas de pesquisa a Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN), tendo em vista que a própria UERN foi criada em 1968, com isso 
tentarei demonstrar como o regime influenciou a partir da sua própria fundação e os 
acontecimentos que a sucederam.   
 

 

Regime Militar e Ensino Superior 

O regime militar brasileiro foi imposto por um golpe civil-militar nos dias 31 de 

março e primeiro de abril de 1964, que perdurou por duas décadas a frente do poder 

do nosso país.  

Este regime teve uma vasta influencia em todos os campos do estado, mas 

iriei enfatizar a educação sendo o meu estudo no ensino superior mossoroense, 

suas influencias no meio acadêmico e politico universitário. 

A UERN teve sua criação já em uma época com a qual a ditadura já estava 

implantada fortemente nó país, que foi em 1968, o ano da instalação do ato 

institucional V implantado pelo então presidente Costa e Silva 

A UERN foi criada em 28 de setembro de 1968, pela Lei 
Municipal nº 20/68. Nasceu com o nome de Universidade 
Regional do Rio Grande do Norte - URRN-, vinculada à 
Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte - 
FURRN. (http://www.uern.br/default.asp?item=institucional-
uern-historia-exreitores)  

Quero deixar claro que tratarei a universidade aqui trabalhada apenas com o 

nome de UERN, mesmo sabendo que tiveram outros nomes na época do recorte 

escolhido, mas para se ter um entendimento de quem for ler este artigo e não tiver 
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um conhecimento maior sobre a história da instituição de ensino superior então 

estudada.  

A mencionada Instituição de Ensino Superior, durante sua 
trajetória recebeu as seguintes denominações: Universidade 
Regional do Rio Grande do Norte-URRN, em 28/09/1998, 
sendo mantido pela fundação Universidade Regional do Rio 
Grande do Norte-FURRN (CONCEIÇÃO, Maria Maciel 
Filgueira. 2006. Pag. 7.)  

O regime militar teve uma influencia enorme em meio ao ensino superior, 

tendo com isso tentado fazer com que o ensino superior brasileiro se parecesse 

cada vez mais com o país que era tido naquela época como o ápice da educação, 

os Estados Unidos, trazendo consultores americanos para os centros universitários, 

sendo postos como professores, coordenadores e ate mesmo reitores, já que as 

universidades não tinham mais plenos poderes políticos, sendo assim controlados 

também pelos militares493. Temos que lembrar que o mundo estava em meio à 

guerra fria, sendo assim a direita que comandava o país era totalmente contra quem 

fosse de esquerda, isso afetando até mesmo as próprias universidades, como o 

caso da universidade Mackenzie em 1964 logo após o golpe. “[...] em São Paulo, os 

estudantes da Universidade Mackenzie, com armas de fogo, caçavam os 

“comunistas” nas faculdades vizinhas.” (Cunha, Luiz Antônio. 2007. Pag. 25) 

A UERN que será minha instituição de ensino a ser estudada foi criada em 

meio à época da criação da lei Nº. 5540/68, com a qual tiraria o poder das 

universidades, e o estado teria poder sobre o ensino superior, assim como outros 

meios tomados para se conseguir esse fim.  

Assim, o conjunto de medidas tomadas no período refletiu a 
intenção velada de criar um instrumento de controle e de 
disciplina sobre a comunidade estudantil e o operariado, 
possíveis opositores ao regime, a fim de garantir a 
ampliação da gestão de capital dos grupos hegemônicos 
que constituíram o apoio civil ao golpe, nomeadamente 
alguns setores da burguesia nacional e grupos estrangeiros. 
(Pelegrine, Thiago e Neves, Mário Luiz de Azevedo. 2006 
Pag. 01) 

O golpe militar tentou reprimir qualquer forma de revolta contra o próprio, 

tendo feito isso também no âmbito educacional, fazendo com quais os alunos não se 
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reunissem com o feitio de ir contra o golpe, tendo com isso feito uma 

desorganização dos grêmios estudantis dá época. 

O primeiro efeito do golpe de Estado no campo educacional 
foi à desorganização do movimento estudantil. Alguns 
lideres estudantis refugiaram-se em embaixadas, seguindo 
depois para o exílio; outros apenas foram presos ou 
simplesmente tiveram de se esconder da polícia política 
(Cunha, Luiz Antônio. 2007. Pag. 54) 

Com essas medidas o golpe tentava fazer com que não existisse uma 

liderança para os alunos, que fariam os próprios irem contra o autoritarismo do novo 

regime, tendo até mesmo separando por blocos os alunos tentando então uma 

separação ainda maior do núcleo estudantil e com isso não se ter força para ir 

contra o governo. 

No dia 10 de novembro de 1964, foi promulgada a Lei Suplicy, com isso 

havendo a regularização das entidades estudantis, mas sendo eles não mais 

escolhidos pela UNE, mas sim o Diretório Nacional de Estudantes (sendo que em 

1942 Vargas teria feito o decreto que apenas a UNE representaria os estudantes 

que cursassem o nível superior) mesmo com essa regularização os estudantes não 

teriam o poder desejado dentro das instituições de ensino superior, teriam apenas a 

meu ver uma imagem dentro da universidade, mas que não teria voz, “mas apenas 

os que assessorassem os reitores poderiam ter direito a voz no plenário”.494 Mas 

salva a ressalta que em 1967 tal lei foi revogada, pois o movimento estudantil estava 

em ascensão, sendo assim trocada pelo decreto Aragão, que com o qual para 

continuar a opressão aos movimentos estudantis e evitar qualquer que fosse sua 

volta, ele tomou medidas de extinguir os movimentos estudantis de âmbito estadual. 

[...] o Decreto Aragão extinguiu essas entidades, assim 
como todos os órgãos âmbito estadual, “ainda que 
organizados como entidades de direito privados”, numa 
clara alusão às UEEs. Os bens das entidades dissolvidas 
deveriam ser incorporados à universidade federal do 
respectivo estado, para utilização do DCE. (Cunha, Luiz 
Antônio. 2007. Pag. 60) 

Com essas medidas o governo continuava tentando impedir que os alunos se 

unissem contra o golpe, mesmo com a ascensão dos movimentos estudantis o 
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governo tomou esta medida para impedir que os estudantes conseguissem burlar as 

leis que a sucederam. Com isso os DCEs não teriam como defender “totalmente” os 

direitos dos alunos, já que o próprio está na mão do estado.  

A fiscalização nas universidades era grande em todas as instancias, sendo 

fiscalizados também os próprios professores. Os reitores e diretores de faculdades 

eram escolhidos pelo presidente pessoalmente, com isso deveria se ter desses 

escolhidos uma fiscalização dos alunos, mas também dos professores, sobre como 

estavam passando as matérias para os alunos, se os professores agiam de uma 

maneira subversiva em suas aulas encorajando os alunos a irem contra a “pátria”. 

Sendo sempre passado ao ministro da educação e ao próprio presidente relatórios, 

sobre como se estava à universidade e se estaria acontecendo algo que de algum 

modo fosse contra a vontade dos “revolucionários”. 

Sendo os diretores e reitores nomeados pelo presidente da 
República, e pessoalmente responsáveis pela disciplina em 
suas faculdades e universidades, o controle sobre as aulas 
viria mais direto e eficaz [...] (Cunha, Luiz Antônio. 2007. 
Pag. 93) 

 Com o lançamento do Ato Institucional V em 1968, o estado poderia 

aposentar ou até mesmo demitir qualquer que fosse o profissional público, tendo 

com isso um grande numero de aposentos e de afastamentos de professores em 

muitas universidades Brasil a fora, pois se tinha a ideia que seriam estes os 

professores que estariam encorajando os alunos a agirem de modo subversivo, 

tanto dentro das universidades, como com as manifestações nas ruas, fazendo isso 

os presidentes “revolucionários” poderiam “assegurar” seu poder sem ter pessoas 

ensinando dentro das universidades (que por vezes foi usada para levar uma ideia 

para a população abastarda dos grandes centros urbanos, principalmente no norte e 

nordeste que o governo militar se preocupava com a população.) um modo de se ir 

contra o regime, ensinando ideias de esquerda, dentro de um regime de extrema 

direita. 

E como a própria instituição foi criada em meio a estas grandes mudanças no 

meio ao ensino superior, como a ditadura influenciou ela politicamente em meio a 

isso tudo, o modo que ela foi produzida (sua estrutura) e como seus gestores 

influenciaram (e até mesmo por que eles foram escolhidos para este papel)? E se os 
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casos presentes em todo o setor universitário brasileiro, também atingiu a instituição 

trabalhada?  

 

Regime militar e UERN  

A UERN foi criada em meio a uma época em que o regime militar já estava 

fortemente implantado no país, sendo ela criada em meio ao ano em que ocorreram 

grandes mudanças na área politica coma implantação do AI-V tendo afastamentos, 

aposentadorias, etc.. Na área universitária ouve grandes mudanças também na área 

de gestão, onde se ouve trocas de reitores, pois o regime retirava da universidade 

qualquer pessoa que tivesse ideias “subversivas”, ou seja, qualquer integrante da 

universidade (não só na universidade, mas em qualquer área da sociedade) que se 

mostrasse contra o regime se tornaria um terrorista, estaria cometendo um crime 

contra a “pátria”.  

Pois bem, sendo a UERN criada em meio a tudo isso a de se imaginar que 

ouve uma grande influencia politica em cima da sua gestão e do seu corpo docente, 

pois tanto gestores como os professores não poderiam agir contra o governo 

autoritário que se encontrava no poder, com isso é de se pensar que este governo 

iria colocar pessoas que os apoiassem para estas áreas na universidade e com isso 

haver uma ideia de que este governo não era um governo militar autoritário que 

utilizaria ate mesmo de tortura para de obter o que quer, mas sim um governo 

revolucionário com o qual faria de tudo para proteger seu país e as pessoas que ali 

abitam. Tendo isso ocorrido em todo o país, principalmente neste recorte por mim 

escolhido, pois com o AI-V todas estas medidas foram legalizadas, sendo ainda 

mais implantada nos anos que se seguiram com o governo de Garrastazu Médici, 

com os chamados anos de chumbo, anos de grande repressão politica e social, com 

exílios, torturas, etc.,495 sendo assim os anos (1968-1974) mais duros do golpe.      

Em 1968 ocorreu um fato nas eleições mossoroenses que espantou, pois se 

quebrou após muito tempo a hegemonia politica dos Rosados dentro da cidade de 

Mossoró, com a vitória de Antonio Rodrigues de Carvalho (ex-prefeito) sobre o 

candidato dos Rosados Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, sendo que historiadores 
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mossoroenses defendem o apoio dos militares a família Rosado, sendo assim foi um 

resultado inesperado, mas tem que se referir o apoio de Aluísio Alves ex-governador 

do RN e um politico renomado na esfera norte-rio-grandense que influenciou muito 

para a vitória nas urnas do ex-prefeito.      

A estrutura da UERN em meio a sua criação e seu desenvolvimento em meio 

ao golpe militar, já se foi feita uma estrutura descentralizada, levando cursos para 

diferentes locais da cidade como as faculdades de enfermagem e de ciências da 

saúde (FAEN e FACS, respectivamente), sendo alguns no campo central, mas 

outros espalhados pela cidade e a própria residência universitária não se localiza no 

campos central e a estrutura dos próprios cursos se foi feita em cima da estrutura 

americana trazida pela USAID, onde não se tem uma grade curricular obrigatória, 

mas sim onde os alunos podem escolher quais as cadeiras que podem ser pagas, 

com tudo isso a estrutura da UERN na sua formação e nos anos que se seguiram no 

regime, se fez para impedir com que os estudantes se unissem e se formasse um 

movimento estudantil que fosse contra o regime e que está união atingisse as 

grandes massas, por isso o campos central por muitas vezes é tido como escondido 

e longe de grandes áreas populacionais, já que o movimento estudantil no Brasil a 

fora foi uma arma usada contra o regime e uma arma de grande força.    

O poder da UERN era dividido entre duas pessoas até o ano de 1983, o 

Reitor da instituição e o presidente da fundação a FUERN496, mas sendo todos os 

dois nomeados pelo prefeito.  

O reitor que entrou no poder em 1968497 foi o PROF. João Batista Cascudo 

Rodrigues, tido como uns dos fundadores da UERN, tem que se levar em 

consideração que o reitor passou 4 (quatro) anos no poder, com isso se entende que 

ouve um apoio dele ao golpe e pela mesma estrutura falada acima, já se pode 

entender que a UERN foi criada com uma ideia já difundida pelo regime de como se 

tratar com o ensino superior Brasileiro. 

Tem que se levar em conta que em meio ao regime politico em que estava 

sendo inserida a universidade os reitores e demais presentes no meio administrativo 
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e no educacional, eram então escolhidos pelos governantes498 com isso reitores, 

professores e outros tipos de cargos eram escolhidos de uma forma de que não 

fosse contra o regime que então vivíamos. Há de se entender então que o então 

reitor contribui com o regime de algum modo, ainda mais já que o mesmo contribui 

para a fundação da então ESAM (atual UFERSA). Isso mostra que quem estava 

afrente do poder da instituição já recebia um grande apoio do regime e assim 

influenciando a própria instituição, dês da sua criação. 

Sendo ele um dos fundadores, isso implica que o próprio teve parte na área 

estrutural da universidade, fazendo assim com que a estrutura seja feita aos moldes 

do regime, como já explicado. Com isso pode se demonstrar que na sua criação a 

UERN já teve ideias em prol do regime, também de seus idealizadores.  

Em meio ao regime com a ideia de passar a população credibilidade do 

governo militar, por meio dos universitários e seus serviços prestados, também 

atingiu o âmbito universitário da UERN, no ano de 1970 ocorreu uma reunião no 

âmbito da UERN mostrando como os alunos da universidade iriam abranger o então 

Projeto Rondon regional, com em torno de 50 alunos participando do projeto, sendo 

38 (trinta e oito) trabalhando no projeto e 10 (dez) em meio a uma pesquisa. Em 

uma entrevista ao jornal O Mossoroense a subcoordenadora do Projeto Rondon em 

Mossoró, a assistente social Maria do Carmo Fernandes, especificou para onde 

seriam mandados os alunos mossoroenses que foram incluídos no projeto. 

Os mossoroenses estarão distribuídos nos seguintes pontos 
do território nacional: Para o Amazonas – setor de Manaus, 
nas cidades de Borba e Novo Aripuanã; no Estado de 
Alagoas, nas cidades de Mata Grande, Rio Largo, Arapiraca 
e Viçosa; no Vale do São Francisco, serão distribuídos nas 
cidades de Uauá e Irecê, na Bahia.  

No estado de Pernambuco, onde será realizada a pesquisa, 
entre outras, ficarão lotados nas cidades de Maraial e 
Panelas. (O Mossoroense. 31 de dezembro de 1970)  

Tendo o projeto se iniciado em janeiro de 1971, que foi um ano que ficou por 

varias vezes a influencias e o bom convívio entre a universidade e quem estava no 

governo do país, ou seja, os militares.  
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Tanto que neste ano foi discutida na imprensa499 e no meio politico da então 

URRN, a federalização do mesmo, tendo como prerrogativa a falta de verbas para a 

manutenção da instituição, com isso foi tido na imprensa e feito um apelo pela 

federalização da UERN, tanto que em uma nota do jornal O Mossoroense, deixa 

claro a sua visão “A solução ideal, como todos sabem, seria a federalização pura e 

simples de todas as unidades que aqui existem.” (O Mossoroense. 17 de outubro de 

1971). A então falta de verba também trouce uma medida que foi vista em varias 

outras instituições de ensino superior em meio ao regime, com a mesma prerrogativa 

de falta de verba, a instituição aqui trabalhada começou a cobrança de anuidade dos 

alunos (até mesmo no ano anterior). 

Essa colaboração poderia ser traduzida pelo pagamento de 
anuidades dos alunos, pois, só assim, com a Universidade 
funcionando a plenos vapores, sem atrasar no pagamento 
do seu pessoal docente, poderia contar com maior interêsse 
por parte de quantos se dedicam ao magistério superior 
nesta cidade. (O Mossoroense. 24 de dezembro de 1970).      

Sendo que o Bando do Rio Grande do Norte S.A., fez um empréstimo para a 

instituição, após o pedido do então reitor, no valor de sessenta mil cruzeiros, sendo 

este dinheiro colocado para o pagamento do corpo docente em seis messes. 

O valor do empréstimo deferido em Cr$ 60.000,00 (sessenta 
mil cruzeiros) será pago em 18 messes, com a liberação em 
três parcelas mensais e sucessivas, a partir de dezembro. 
(O Mossoroense. 27 de dezembro de 1970). 

O então reitor fazia viagens constantes em busca de verbas para a 

universidade, devido ao bom convívio entre a instituição e o então regime militar, ele 

conseguia boas verbas, empréstimos e até mesmo programas de extensão 

empresarial. Em 1970 ele fez uma viagem a Recife com a finalidade de fechar o 

convenio com a SERFHAL, com a apresentação de um trabalho que levaria 

professores e alunos da UERN (então URRN), com o nome de Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado, com a aplicação nos municípios de Macau e 

Assú. Tendo que se levar em conta que a própria SERFHAL, foi criada em 1964500, 

ano de tomada do poder dos militares, e a colocada de alunos para prestação de 
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serviços “empresariais”, foi um ato comum em meio ao regime, que também ocorreu 

no meio universitário mossoroense, mas será abordado mais que será abordado 

mais adiante.  

Em uma destas viagens, o reitor foi a cidade do Rio de Janeiro e Brasília em 

fevereiro de 1971, com o finalidade em meio a educação, mas o seu maior interesse 

foi a angariação de verbas e trazer para a URRN o Centro de estudos e Pesquisa do 

Sal. A questão educacional foi o pedido do reconhecimento da FE (faculdade de 

educação), que seria então a terceira faculdade reconhecida, com isso o então 

Ministro da Educação e Cultura ficou de enviar uma comissão do CIE, para a 

inspeção da faculdade tanto estruturalmente como ideologicamente (ou seja, se a 

faculdade estaria de acordo com o modo de educação que os militares tinham como 

ideal, ou melhor dizendo, um tipo de educação que fosse voltada para um 

patriotismo.). Mas a sua real finalidade se deu com a reunião com Agenor Barbosa 

de Almeida, sendo então vice-presidente da Comissão Executiva do Sal, o projeto foi 

aceito e seriam iniciado as obras no mesmo ano, sendo que o então projeto recebeu 

Cr$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil cruzeiros). Em uma parte da matéria do jornal 

O Mossoroense, deixou claro o bom entendimento entre o governo militar e a 

instituição “A permanência do reitor nestas duas cidades foi de apenas dez dias, o 

necessário para que mantivesse os entendimentos que se faziam mister para 

URRN, junto a diversos ministérios do governo Garrastazu Médici” (O Mossoroense. 

13 de fevereiro de 1971)    

Na então URRN, como em varias outras instituições ocorreu a aproximação 

da escola com a empresa, as empresas mossoroenses colocavam estágios para os 

então alunos, que eram pagos com Bolsas de Trabalho, esta ideia foi propagada no 

meio educacional para suprir de mão de obra qualificada e barata e assim prender 

os próprios alunos com tempo de estudo e trabalho, para impedi-los de se terem 

ideias “subversivas”.  

A Professora Maria da Graça Loiola Gomes, Coordenadora 
do Serviço de Assistência aos Estudantes da Universidade 
Regional do Rio Grande do Norte viajou, na madrugada de 
hoje, a Natal, a fim de representar a organização 
universitária de Mossoró na reunião de instalação da Sub-
Comissão de Bolsas de Trabalho, instituída pelo Ministério 
da Educação e Cultura, em cada Estado. (O Mossoroense. 
23 de janeiro de 1971). 
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A boa convivência e as verbas federais, se devia muito a uma investigação 

que o governo federal colocava em cima da instituição, seja se regia as reformas 

universitárias implantadas no ano de 1971, sendo está uma das clausulas para o 

recebimento das verbas, seja para inspecionar se as operações extras curriculares 

estava ocorrendo nos moldes do governo.  

Uma destas “visitas” foi em fevereiro de 1971, quando o Dr. Augusto França 

Santos, veio a UERN em nome da UNIDAM, com o objetivo de avaliar se as 

reformas universitárias implantadas estavam ocorrendo de boa forma, tanto a 

reforma acadêmica (Reforma está implantada no ano de 1971, sendo empregada 

após reformas legislativas), quanto à administrativa. Outra visita, também em 

fevereiro, foi do Prof. Oscar de Oliveira, secretário executivo do Conselho de 

Reitores das Universidades Brasileiras, veio com a finalidade de explicar a reforma 

aos administradores, mas o real motivo de sua vinda a instituição, foi avaliar o andar 

do CMIC (Centro de Estudo de Menor e Integração da Comunidade) e o Centro 

Experimental de Estudos e Pesquisas do Sal, sendo estes dois os programas que 

traziam a verba federal para a instituição. Isto demonstra que mesmo com a boa 

convivência, a UERN, era constantemente vigiada pelo o então governo totalitário, 

como ocorreu em instituições espalhadas por todo o Brasil.  

Em 1972 ocorreu uma nova eleição para prefeito em Mossoró, agora com a 

volta do poder para as mãos dos Rosados, o eleito agora foi Dix-huit Rosado, após 

sua eleição começou a ocorrer mudanças na esfera politica da UERN, colocação de 

novas pessoas em cargos políticos e retirada de outros, ocorrendo mudança de 

reitores um ano após sua eleição, ai então onde se inicia a colocação de pessoas 

que sejam de sua confiança e que não influenciem (de forma contraria) ao seu 

governo e ao regime em geral.  

A influencia ideológica dos militares, também ocorreu na UERN, com a 

reforma educacional implementada no inicio do ano de 1971 ocorreu uma mudança 

ideológica em meio ao curso, tanto que o então reitor passou para os próprios 

professores e alunos quais as mudanças filosóficas que ocorreriam na instituição. 

[...] O Reitor da Universidade Regional do Rio Grande do 
Norte, prof. João Batista Cascudo Rodrigues, definiu para, 
alunos e professores as linhas básicas e filosóficas da 
Reforma do Ensino Universitário que está sendo implantada. 
(O Mossoroense. 10 de março de 1970) 
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A ajuda das próprias forças armadas foi também utilizada na universidade, 

com o grande aumento de alunos não só mossoroense, mas de outros locais da 

região que engraçaram na instituição, começou a ocorrer problemas, e um deles foi 

o deslocamento dos alunos de outros locais para a instituição, já que na época não 

se tinha uma facilidade de locomoção, a então URRN tentou um convenio com a 

SUDENE, mas de imediato nos primeiros dias de aula os próprios militares da do 

batalhão de engenharia, que se localizava na cidade de Assú, foi quem fez o 

deslocamento dos alunos da região para a instituição. 

Pelo menos, nêstes primeiros quinze dias de aula acreditam 
as autoridades empenhadas na solução do problema que 
este não poderá ser resolvido, e desta forma, o Batalhão de 
engenharia, sediado em Açu ira oferecer transporte especial 
para trazer Universitários daquela cidade até Mossoró. (O 
Mossoroense. 12 de março de 1971.) 

O problema dos transportes perdurou, mas os próprios alunos prejudicados 

(os alunos de Assú) foram a luta de um meio que os permitissem se locomover a 

instituição, indo até a capital em busca de uma reunião com o “Secretário de Estado 

da Educação e Cultura, Dr. Dalton Melo de Andrade.” (O Mossoroense. 28 de março 

de 1971.). Sendo que o próprio se colocou aposto para encontrar uma solução para 

o problema, o mais rápido possível.  

Na UERN, em meio a época, surge a eleição para eleger os representantes 

dos DCE501, mas tem que se valer o que se foi falado antes sobre as eleições dos 

DCE,   sendo que todos os alunos não poderiam votar, já que era feita de forma 

indireta, apenas os representantes dos grêmios estudantis poderiam votar, havendo 

assim não uma escolha para o melhor dos estudantes em geral, mas a uma classe.   

Em 1973 entra no poder da reitoria da UERN Maria Gomes de Oliveira502, 

(ficou no poder até 1977), com o então vice-reitor Elder Heronildes da Silva503 

(sendo que em 1971, o então vice-reitor Dr. Wander Said, renuncia ao seu cargo)504, 

colocados no poder após ser nomeado pelo então prefeito, o presidente da fundação 
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que dividiu o poder nesta espoca foi, Francisco Canindé Queiroz e Silva, também 

entrando no poder no ano de 1973505, com o vice Edivaldo batista da Silva506. 

Com estas mudanças o então prefeito mudou totalmente o poder da 

instituição, modificando ao seu gosto e trazendo a sua ideologia e trazendo 

novamente o total controle para a família Rosado, que em meio ao golpe teve apoio 

dos militares, com isso aumentando ainda mais o seu poderio politico e ideológico 

em meio ao senário mossoroense e região, agora também por meio do ensino 

superior, trazendo a influencia dos militares que estavam te apoiando para dentro da 

UERN.  

 

Considerações finais 

Em meio a este trabalho podemos constatar a influencia que o regime militar 

teve sobre a instituição aqui trabalhada, ou seja, a UERN.  

Vendo que tais influencias não foram apenas politicas, tivemos também 

influencias ideológicas, como a própria reforma institucional a cima trabalhada, que 

mudou a forma ideológica de se trabalhar, tanto dos alunos, como dos próprios 

professores (que na época eram colocados nos cargos por meio de escolha dos 

governantes), tendo estes que se adequarem as mudanças ali expostas pelo Reitor. 

A própria estrutura da UERN demonstra a forma com a qual eram feitas as 

instituições de ensino superior, uma forma descentralizada e com uma separação 

dos estudantes, assim tentando impedir que os alunos que fossem contra o regime 

não se unissem e se ocorresse está união, que fosse longe das grandes massas.  

Estes motivos trabalhados acima demonstram o motivo com o qual a 

instituição tinha um bom convívio com o regime e seus afluentes, demonstrando que 

a troca de favores e interesses era mutua, mas que era mantida as vistas do regime, 

que era mantida uma vigilância periódica a instituição, de forma que a própria não se 

esvaísse de suas obrigações com o regime.   
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A Companhia de Jesus, que vinha desde 1549 acompanhando a expansão 

colonial e se constituía como principal corrente formadora do pensamento religioso 

da América Portuguesa atuou na evangelização do Novo Mundo utilizando a 

catequização como mecanismo de aculturação do gentio às novas relações que 

seriam instituídas com o prosseguimento da conquista e da colonização portuguesa. 

O controle espiritual da colônia por parte dos jesuítas foi fundamental para 

que também os conquistadores se firmassem no controle territorial, pois a inserção 

da fé cristã foi necessária para que os padrões culturais e religiosos ocidentais se 

estabelecessem na América Portuguesa. 

Deste modo, os jesuítas partiram com a missão de levar a fé cristã e a 

salvação para o Novo Mundo que, na compreensão deles, era preciso lutar pela 

alma dos gentios, em uma luta entre os agentes de Deus e os agentes do diabo em 

nome da fé, já que estavam convictos de que era necessária a salvação, julgando-

se, os próprios portugueses, ser um povo eleito por Deus, portanto, sentiam-se 

como soldados em uma guerra santa em que deveriam propagar a fé e a filosofia 

católica cristã.507. 

Neste trabalho, interessa-nos, pois, realizar uma reflexão de natureza 

historiográfica privilegiando como corpus de análise a fonte o Sumário das Armadas 
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que si fizerão e guerras que se derão na conquista do Rio Parahiba – 1585. A fonte 

consiste em uma narrativa histórica feita por missionários Jesuítas no século XVI, 

tendo sido encomendada pelo Padre Visitador da Companhia de Jesus no Brasil, 

Cristovão de Gouvêa em sua missão de visita a Província do Brasil no ano de 1580, 

relatando as guerras e missões na conquista da região do rio Paraíba contra os 

pitiguares e a sua aliança com os franceses que eram inimigos da coroa espanhola 

(FONTENELE, 2012). 

Além do Sumário das Armadas como fonte, a dissertação O Sumário das 

Armadas: guerras, missão e estratégias discursivas na conquista da Paraíba, de 

Adriel Fontenele Batista, consiste em uma referência essencial para análise do papel 

que desempenhou a Companhia de Jesus na conquista do rio Paraíba.  

A obra O diabo na Terra de Santa Cruz, de Laura de Mello e Souza, nos 

oferece importantes eixos de problematização para compreendermos o processo de 

demonização das práticas Ameríndias e a participação Jesuítica na Catequização. 

Capítulos de História Colonial, de Capistrano de Abreu, nós traz uma 

importante contribuição sobre a construção do Brasil Colonial e a participação dos 

índios pitiguares no contexto da região da Paraíba. A obra A História do medo no 

Ocidente: 1300-1800, uma cidade sitiada, de Jean Delumeau, nos apresenta com 

brilhantismo como o medo foi sendo inserido no cotidiano do homem e a sua relação 

com a conquista da América.  

Evidenciamos o processo de demonização da religiosidade indígena que vem 

sendo apontada pela historiografia da sociedade e da cultura do Brasil colonial. 

Impõe-se assim, pensar de que maneira essa demonização se constituiu enquanto 

um mecanismo que possibilitou a integração das forças indígenas na lógica da 

colonização e da cultura do Ocidente Cristão. 

O objetivo deste trabalho será identificar o imaginário do Ocidente Cristão 

projetado sobre a religiosidade ameríndia. Almeja-se problematizar, mesmo que de 

maneira sumária, o modo como os colonos se estabeleceram e os elementos que 

fizeram parte dessa conquista, através do contato com a natureza, a conquista 

territorial e as adaptações que foram necessárias, entre outros aspectos, que foram 

sendo construídos, inseridos e aprendidos com a cultural local e o auxilio indígena, 
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para desta forma sobreviverem em um território hostil e desconhecido em meio às 

surpresas e dissabores da América e suas fronteiras. 

Como métodos de trabalho analisaremos a fonte “o Sumario das Armadas”, 

buscando entender como se deu o processo de demonização dos Pitiguares pelos 

jesuítas na narrativa. A fim de enriquecer a discussão, partimos do diálogo com 

diferentes obras que constituíram o contexto histórico e o espaço temporal decorrido 

para compreendermos como se desencadeou esse processo de demonização entre 

os nativos. 

Aos objetivos aqui propostos, visando abranger as principais dimensões do 

tema, o texto subdivide-se nas seguintes partes: introdução, desenvolvimento, 

considerações finais e, por fim, serão tecidas as referências.  

 

 

O éden perdido: A chegada dos Jesuítas ao Brasil, seus conflitos e 

repercussões. 

 

O processo civilizatório que se deu por Espanha e Portugal foi responsável 

pela expansão da Cristandade católica sobre os povos que existiam além-mar e a 

América era um desses espaços em que a cruz e a salvação seriam levadas para 

cumprir os propósitos divinos aos quais estes acreditavam serem destinados. 

Várias foram às mudanças e conflitos que ocorreram a partir do momento em 

que o europeu colocou os pés sobre o solo da América Portuguesa, e esses 

conflitos se deram em vários níveis: no biótico, pois as doenças trazidas pelos 

europeus eram mortais para os nativos; no ecológico: através da disputa pelo 

território e seus interesses mercantis; no econômico-social: devido à escravização 

do índio e no plano étnico-cultural.  

O choque cultural provocado, fez com que as grandes utopias europeias 

vinculadas às descobertas resultassem no Brasil como um prolongamento de 

Portugal no que avançava em seu processo civilizatório, mas também no imaginário 

europeu¹. 

Os índios de tronco tupi viviam em toda a Costa Atlântica e subiram pelo 

Amazonas, pelos rios Paraguai, Guaporé e Tapajós. Falavam línguas do mesmo 
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tronco e dialetos da mesma língua, e somavam em torno de um milhão de índios 

que se dividiam em dezenas de grupos tribais que se fragmentavam em várias 

aldeias, e embora formassem uma única unidade linguística e cultural, jamais se 

unificavam como uma organização política por se dividirem em várias unidades 

étnicas. 

Para os europeus, os índios eram do mesmo gênero humano, mas o que lhes 

faltava eram a limpeza e a salvação de suas almas, de todas as práticas cometidas 

que eram consideradas abomináveis perante o olhar do homem europeu, práticas 

estas como a antropofagia, a feitiçaria através de seus pajés, a preguiça como 

decorrência de uma vida farta, que era considerada, portanto, inútil pelos 

colonizadores, sendo manipulados em seus hábitos cotidianos pelo demônio. 

De acordo com a cosmogonia dos Jesuítas, eurocêntrica, diga-se de 

passagem, o mundo teria sido uma criação de vontade divina e as regiões 

longínquas que não conhecessem a Deus, como o Novo Mundo, foram 

consideradas um território manipulado e de posse do Diabo2, a partir do momento 

em que os europeus chegam a América, vêem esta chance como momento 

oportuno para evangelizar essas terras para voltarem ao seu convívio com o 

Criador, já que através de uma alteridade total de um Outro, ocorreria assim um re-

encontro de regiões que foram afastadas no plano físico e espiritual3508 

Os Jesuítas chegaram ao Brasil com o intuito de que a Companhia de Jesus 

realizasse a conversão do gentio ao Cristianismo, cabia a tal missão glorificar a 

Deus, fazendo com que almas se salvassem em um lugar em que a Companhia de 

Jesus ainda não existia, atuando então os jesuítas em um contato direto com o 

cotidiano dos nativos4.                                                                        

A pregação missionária foi o modo utilizado para converter o gentio da terra, 

pois enquanto o colonizador era ciente de seus pecados que vieram de Adão, os 

nativos nada disso conheciam. O gentio a partir dessa conscientização passou a 
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 ¹ SOUZA, Laura de Mello. O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil 

Colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.                                                                                                     
2 

NEVES, Luis Felipe Baêta. O Combate dos Soldados de Cristo na Terra dos Papagaios: colonialismo e repressão 
cultural. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1978.p. 31.          
  

3 
Idem. p. 31-32.                                                                                                                           
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compreender que toda a destruição de seus antigos modos de viver e crenças e que 

as novas doenças e pragas eram por culpa deles, pela iniquidade cometida e deste 

modo foram inseridos no mundo do pecado cristão, entre o bem e o mal, a virtude e 

o pecado, o valor e a covardia5. 

Assim os jesuítas acreditavam que estavam cumprindo o destino escolhido 

por Deus para eles, de serem soldados universais em uma guerra santa pela fé 

cristã, devendo converter toda indianidade pagã ao rebanho do rei e da igreja. 

Segundo Ribeiro (2004), a colônia configurou-se em duas destinações: a dos 

Colonos responsáveis pelo mundo mercantil e os Jesuítas com suas missões, pois 

colonizar a terra e a administrar as riquezas seriam decorrentes do dever sagrado da 

salvação das almas. 

Portanto, o papel do colono em descobrir as riquezas e explorá-las, era o de 

enriquecer os céus6, convertendo-se as almas em um movimento de reciprocidade, 

pois quanto mais prata e ouro eram achados, mais almas seriam enviadas ao céu. 

509 

O indígena como homem selvagem não era um tema novo para os europeus, 

pois já possuía suas raízes no mundo antigo. Pode-se dizer que o ameríndio era 

representado basicamente de duas formas: uma com uma humanidade 

monstruosa7, devido o desconhecimento geográfico dos europeus, e outra como um 

homem selvagem perante a nudez e a vida natural. Assim, Portugal através de seu 

Sistema Colonial pretendia levar a cultura e a religião Ocidental a estes, vindo já no 

século XVII o índio brasileiro ser inserido no universo mental da Europa. 

O medo8 relacionado ao diabo estava presente não somente pelo medo do 

Apocalipse e do Juízo Final que dominava a mentalidade europeia dos séculos XIV 

até o XVII e a reforma protestante, mas principalmente nesse contexto da civilização 

renascentista que correspondia à necessidade do diabo ser expulso para as 
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4  
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro- a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995.       
5 

BATISTA, Adriel Fontenele. O Sumário das Armadas: guerras, missão e estratégias discursivas na conquista da 
Paraíba. – 2012. 139 f.: Il                                                                                                     
 
6 

SOUZA. Op. Cit..                                                                                                                                       
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conquistas europeias influenciando na conquista da América, enquanto a Europa 

passava por um processo de evangelização. 

O Brasil ao nascer como colônia de Portugal foi tida como uma terra de 

“possessões demoníacas” em uma fase que o demônio ocupava papel de destaque 

no universo mental e religioso europeu, e dentro deste universo o Brasil estava 

enquanto domínio de Deus como Paraíso, e domínio do diabo como inferno, perante 

a visão de Frei Vicente de Salvador. 

Para Frei Vicente, o diabo não entregaria tão facilmente os nativos aos 

europeus a cada passo que a evangelização se expandia, pois deste modo ele se 

revelaria na natureza e no cotidiano que foram demonizados. 

Tinha-se a necessidade de atribuir aos gentios uma “crença”, mesmo que a 

ideia desta fosse vaga ou errônea, pois a partir do momento em que se “lia” o outro, 

o compreendia a partir de suas próprias referências e conhecimentos e, deste modo, 

traduzindo também o “eu” para o outro9. 510 

 A noção de “paganismo” ao ser elaborada através da sistematização 

teológica cristã, ao se basear na oposição verdade-falsidade, teve essa mesma 

teologia projetada sobre o que seria considerado como crenças dos nativos como 

falsa, enganadora e manipulada por forças diabólicas.  

Através das descrições feitas sobre os gentios na fonte analisada, vários são 

os aspectos destacados sobre o modo de vida, como a alimentação, a religião, 

costumes, sexualidades, modos de guerra, entre tantos outros relatados. Ao tratar-

se da religiosidade dos pitiguares percebemos claramente essa associação que 

houve de suas práticas cotidianas com as de feitiçaria européia: 

São mui dados a feitiços e o feiticeiro que ha em cada Aldea 
he o seu oraculo tem muita comonicação com o demonio e 
acontese-lhes com elle muitas couzas gracio-sas e as vezes 
espantosas10. 
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Ver anexo ao final do texto.                        
8 

DELUMEAU, J. História do medo no Ocidente: 1300-1800, uma cidade sitiada. São Paulo: Cia. das Letras, 1993                                                                                                                         
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POMPA, Cristina. 2003. Religião como tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial. Bauru, SP: 
EDUSC/ANPOCS.p.48 
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Neste trecho percebemos uma clara associação das práticas Ameríndias com 

as práticas europeias, pois logo foram tidas como idolatria e adoração ao diabo 

através de seus pajés que são retratados na fonte e associados pelo europeu como 

feiticeiros, pois as próprias cerimônias e rituais indígenas comandadas pelos pajés11 

foram relacionadas ao que mais assombrava o imaginário europeu da época, o 

Sabbat das bruxas.  

Na crença cristã o demônio se manifestava através do pajé como mentiroso e 

enganador, já que, atuando como um intermediário entre o diabo e a alma dos 

gentios, muitas vezes através de suas cerimônias, levava os gentios catequizados 

de volta aos “antigos costumes” os impedindo de se aproximarem efetivamente do 

que era considerada a verdadeira fé. 511 

  As práticas adivinhatórias também são colocadas em evidência, por meio 

das consultas oraculares que recebem conotações maléficas, pois a partir do 

momento em que a arte oracular se fundamentava em consultar os espíritos e em 

sua invocação, essas mensagens recebidas e ouvidas foram consideradas pelos 

jesuítas, possessões diabólicas, embora na fonte analisada, seja atribuindo a forma 

como essas mensagens eram recebidas ou como faziam coisas graciosas e 

espantosas acontecerem, mas sem deixarem de ser atribuídas ao demoníaco.  

Ao nos tornarmos ciente dessa associação feita, que para os religiosos da 

época, os “feiticeiros” praticavam através desse ritualismo mágico, feitiços e 

superstições através de seus rituais e comunicações com os espíritos, considerava o 

feiticeiro algo “anormal” a cultura do gentio, não sendo um pagão, mas sim um 

herege.                                                                                                           

Para que houvesse uma evangelização de fato era necessário não somente 

implantar a ordem religiosa e salvar a alma do gentio, mas “civilizá-los”, segundo o 

modo de vida ocidental. A nudez era um dos grandes problemas encontrados, pois o 
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FONTES PRIMÁRIAS ANÔNIMO JESUÍTA, Sumário das armadas que se fizeram e guerras que se deram na 
conquista do Rio Paraíba (c.1587), RHGB 36 pt 1, 5-89, 1873, p.11.                                                                                                                                                        
11 

Pajés: nas sociedades tribais ameríndias da família linguística tupi-guarani, individuo responsável pela 
condução do ritualismo mágico, e a quem se atribui a autoridade xamanística de invocar e controlar espíritos, o 
que confere a sua ação encarnatória poderes oculares, vaticinantes e curativos. Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa. p.1413 
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corpo segundo a ideologia cristã era um lugar de repúdio e deveria escondê-lo 

através das produções culturais e buscando cobrir o indígena não somente de 

roupas, mas de adornos que “deformassem” o corpo do “Brasil”. Os jesuítas 

buscavam desvinculá-los dos maus costumes, como a nudez, a poligamia, 

liberdades sexuais e o canibalismo que tanto assustava os colonos, como também é 

evidenciado no Sumário. 

São geralmente todos os brazis muito ciosos, ainda que 
tendo muitas mulheres, dez, vinte e quantas cada um pode 
sustentar e os principais so niço amostrão serem cabeças 
na guerra que regularmente são os mais valentes.[...] Todos 
são muito ciosos são também muito amigos das mulheres e 
mui brandos para ellas e gente que por seus respeitos 
servem e obedecem aos sogros como a pais mas quando 
ellas parem os maridos se fingem doentes e se deitão de 
mimosos nas redes e ali são melhor servidos dous ou três 
dias e visitados. Ellas em parindo se vão lavar com as 
crianças na fonte. Tem mais outra propriedade 
não...herdarem do estado da inocência que nelles esta tão 
corrupta e danada que contra toda a ordem da natureza por 
mera sensualidade folgão de andarem nus sem nenhuma 
cobertura athe em suas vergonhas couza que parece os 
próprios animais brutos estranhos12. 

 

A arte da cura também é uma das crenças muito decorrente entre os índios 

tupi-guaranis. Os pajés curavam muitos males e enfermidades, algumas que eram 

consideradas naturais e outras que estes acreditavam serem oriundas de outros 

feitiços, então faziam a sua arte curativa através do uso das ervas e beberagens, e 

principalmente no campo ritualístico através de cerimônias que pudessem junto à 

dança, da fumaça feita pelos cachimbos, de sopros e sucções, conseguir a cura do 

paciente e afastar os maus espíritos.       

No capitulo XIX do Sumário das Armadas, quando os portugueses avançam 

da Baia da traição para o Tejucupapo a que também iriam “em busca do tejucupapo, 

o mor principal dos pitiguares”, durante o percurso quando guerreiam contra os 

franceses e alguns dos portugueses se ferem, e ao chegarem à aldeia dos 

pitiguares, são recebidos pelo pajé, intitulado feiticeiro na fonte,  e este exerce a arte 

da cura sobre os feridos. 
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Assim, no decorrer da narrativa, notamos a presença desses feiticeiros, 

utilizando a cura, como segue o trecho: 

 

feitos e muito apercebidos de dias do seu feiticeiro que por 
desastre se nos acolheu em um cavallo que lá nos ouve há 
muitos annos, curados os feridos que houveram alguns e 
nenhum morto por a viptória ficar com dobrado gosto13.512 

Deste modo, percebemos no decorrer na narrativa como se sucederam essas 

representações das práticas mágicas e de feitiçaria nativa, desde o modo como os 

pajés foram tidos como feiticeiros, de suas práticas oraculares e adivinhatórias, e a 

arte de curar que era tão frequente, e o modo como todos os gentios da aldeia 

acreditavam e confiavam nesses métodos religiosos praticados, que através de seus 

hábitos e de seu cotidiano levaram o colonizador a demonizá-los, não somente a 

imagem do gentio com as suas práticas mágicas, mas o seu modo de viver 

considerados maus costumes e também a própria natureza que o cercavam 

receberam conotações maléficas, o que logo mais viria a se estender entre os 

escravos negros e ao homem colonial. 
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FONTES PRIMÁRIAS ANÔNIMO JESUÍTA, Sumário das armadas que se fizeram e guerras que se deram na 
conquista do Rio Paraíba (c.1587), RHGB 36 pt 1, 5-89, 1873.p.08. 
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Idem. P. 63. 
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ANEXOS 

 

 

 

Figura 01: Ilustração de O Livro das Maravilhas, de Marco Polo. Reparem na deformação dos corpos, 

com membros desproporcionais. Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/_pZqaGq 

1zVdQ/SUVu0TOpZLI/AAAAAAAAAYw/y7tIfjM5HA8/s400/prestes+jo%C3%A3o.jpg>. (Acesso 

em 11 de Agosto de 2014) 

 

 

 

 

 

Figura 02: Outra Ilustração presente no Livro das Maravilhas, de Marco Polo, no qual é possível 

observamos claramente o aspecto demoníaco do ameríndio representado. Fonte:  < 

http://farm4.static.flickr.com/3576/3377348886_9ab9964bc0.jpg>. (Acesso em 11 de Agosto de 2014) 
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Figura 03: Nessa outra ilustração a demonização do ameríndio também é latente. Fonte: 

<http://tecnoculto.com/wp-content/uploads/blemia2.jpg>. (Acesso em 11 de Agosto de 2014) 
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DOCÊNCIA: ENTRE CORDÉIS E HISTÓRIA 
Kathleen Kyara Gonçalves de Araújo513 

Resumo: A literatura de cordel é um recurso didático que esta inserida dentro das 
novas práticas metodológicas do ensino de História, conforme demonstra as 
pesquisas de Maria Ângela de Faria Grillo, Franciane Gama Lacerda e Geraldo 
Magella de Menezes Neto. Procurando fazer uma ponte com o conhecimento 
adquirido no âmbito acadêmico o professor de História utiliza a literatura de cordel 
para dialogar com o conhecimento histórico, proporcionando também aos alunos 
uma compreensão maior acerca desse aspecto da cultura popular nordestina. 
Pretende-se discutir nesse estudo, a partir de uma pesquisa etnográfica, a 
experiência profissional de uma professora de História da Escola Estadual Professor 
Antônio Aladim de Araújo, situada na cidade de Caicó/RN, a utilização da literatura 
de cordel em algumas de suas respectivas aulas de História no ensino médio, como 
também o emprego desse recurso no Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI - 
projeto do governo federal destinado aos alunos do ensino médio, ao qual a 
professora faz parte. Para subsidiar esse trabalho será utilizada como referenciais 
teóricos os autores (as): Maria Ângela de Faria Grillo - A literatura de cordel na sala 
de aula (2003) -, Marcos Antônio Caixeta Rassi e Selva Guimarães Fonseca, 
Saberes Docentes e Práticas de Ensino de História na escola fundamental e média 
(2006) e, Margarida Maria Dias de Oliveira - Uma discussão necessária à formação 
do profissional de História (2003).  
 
Palavras-chaves: Literatura de Cordel. Docência. Ensino Médio. 
 

O presente artigo se desenvolveu a partir de uma pesquisa etnográfica 

na Escola Estadual Professor Antônio Aladim de Araújo, localizada na zona norte da 

cidade de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte.  

A escola funciona nos três turnos, matutino, vespertino e noturno, e 

comporta as modalidades de ensino fundamental e ensino médio. Na referida 

instituição estão matriculados 1.049 alunos, sendo estes tanto da zona urbana como 

da zona rural do município de Caicó.  

O quadro de professores da escola se encontra incompleto, pelo 

motivo de não haver concursos públicos que objetivem a entrada de novos docentes 

nas mesmas, e também pela desmotivação de alguns profissionais com relação à 

educação pública de nosso país. Além disso, não há a convocação dos profissionais 

que passaram em concursos públicos, aguçando ainda mais a falta de professores 

na rede pública de ensino do estado. Os docentes só ingressam na referida escola 

                                                           
 

513 Graduanda do curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Campus Centro de Ensino Superior do Seridó - Caicó.  
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através de concursos públicos e por meio de contratos, segundo informações da 

equipe pedagógica da referida instituição. 

A instituição escolar dispõe de alguns recursos financeiros do Governo 

Federal e Estadual, sendo eles: o PDE/ FUNDESCOLA (PAP/PEP), PAGUE, PENAI, 

como também dispõe de alguns programas educacionais do Governo Federal, 

como, o Mais Educação, o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência), e o ProEMI (Programa Ensino Médio Inovador).  

A Escola Estadual Professor Antônio Aladim de Araújo, possui pontos 

negativos no que diz respeito, a falta de professores no quadro curricular, a falta de 

livros didáticos de algumas disciplinas, que suportem a demanda dos alunos, além 

da falta de um laboratório de ciências. A escola também não possui um Grêmio 

Estudantil, que mobilize os estudantes a se comunicarem melhor com a direção 

escolar. A estrutura física da instituição, em geral, se encontra em ótimas condições 

de conservação, apenas o espaço para as atividades físicas e esportivas que 

deixam a desejar. 

 Para que estas questões possuam uma resolução, a direção da escola 

mantém o trabalho em conjunto e, em harmonia com seus profissionais, elaborando 

projetos de melhoria para, principalmente, como mostra o Projeto Político 

Pedagógico (2009) da escola que precisar ser atualizado, assegurar a aprendizagem 

e um melhor ensino para todos os alunos. 

O objetivo da escola segundo o PPP é manter a relação dos pais e dos 

alunos com os demais profissionais da escola, especialmente, com os professores, 

através das reuniões escolares e das datas comemorativas, como por exemplo, o 

Dia das Mães e o Dia dos Pais, as comemorações juninas e estudantis, a Feira de 

Ciências, objetivando e mantendo sempre a relação com a comunidade escolar.  

A realidade escolar, desta instituição é capacitada para envolver os 

alunos e até mesmo os pais, que passam a confiar na escola. Porém, vale ressaltar 

que ainda existem aspectos que precisam ser resolvidos, como já foi mencionado 

acima, no que se refere, a infraestrutura e a falta de docentes. 

 Sendo assim, a missão da escola, pelo que se pode perceber ao longo 

da conversa com a equipe pedagógica e após a leitura do Projeto Político 

Pedagógico (2009), é oferecer uma educação de qualidade para todos os alunos, 

para que assim os mesmos consigam concretizar uma carreira profissional bem-
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sucedida, por meio da continuidade dos estudos, passando pelo ensino 

fundamental, ensino médio, e posteriormente os levando a universidade, mantendo 

sempre uma relação harmoniosa e unitária com os pais e com a comunidade, 

informando-os de todos os acontecimentos que ocorre no ambiente escolar. 

 

Melhorar a qualidade do Ensino Médio oferecido pela escola, por 
meio da inclusão de cursos profissionalizantes que, atendam as 
necessidades do mercado de trabalho, bem como preparar o 
educando para que ele possa construir competências e habilidades 
no sentido de compreender e usar os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens, como meio de organização cognitiva da 
realidade, e assim, poder dar continuidade aos seus estudos por 

meio do ingresso na universidade. (2009, p.6) 

 
 

O Programa Ensino Médio Inovador tem como objetivo segundo o 

Ministério da Educação (2009) apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas 

curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos 

estudantes na escola e buscando garantir a formação integral com a inserção de 

atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo também as 

expectativas dos estudantes do Ensino Médio.  

As atividades desenvolvidas nas escolas de ensino médio 

correspondem a diversas áreas do conhecimento, sejam da ciência, da cultura e da 

tecnologia, que se subdividem em oito macrocampos sendo eles: Acompanhamento 

Pedagógico; Iniciação Científica e Pesquisa; Cultura Corporal; Cultura e Artes;  

Comunicação e uso de Mídias; Cultura Digital; Participação Estudantil e  Leitura e 

Letramento.  

Segundo o Ministério da Educação (2009) a adesão ao Programa 

Ensino Médio Inovador é realizada pelas Secretarias de Educação Estaduais e 

Distrital, e para a concretização do projeto as escolas de Ensino Médio recebem 

apoio técnico e financeiro, através do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, 

para a elaboração e o desenvolvimento de seus projetos de reestruturação 

curricular.  

A Escola Estadual Professor Antônio Aladim de Araújo conta com 

diversas oficinas que se enquadram dentro dos macrocampos destacados acima, 

porém a que terá destaque neste estudo é o desenvolvimento de uma oficina sobre 

Literatura de Cordel, que esta inserida dentro do macrocampo Cultura e Artes. No 
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entanto, o objetivo desse artigo é mostrar o exercício da docência exercido pela 

professora Lourdes Medeiros, como menciona Rassi e Fonseca propondo uma 

afirmação conecta do que foi citado acima.  

 

A ideia, por nós defendida, é dialogar com o professor, trocar 
saberes e experiências. Buscamos significados nas relações e no 
trabalho que esse professore produz, tendo em vista sua realidade 
material, intelectual, emocional e profissional. (2006, p.110) 

 

 Lourdes Medeiros possui 45 anos de idade, é graduada em História 

Licenciatura e Bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Campus Centro de Ensino Superior do Seridó localizado na cidade de Caicó, além 

disso, possui especialização em Linguagens e Educação. Exerce a docência há 24 

anos. Na referida escola da rede estadual de ensino, atua como professora de 

História há 10 anos, e atualmente desempenha sua profissão apenas em turmas de 

ensino médio. Entretanto, a referida professora também é cordelista, e exerce a arte 

de escrever cordéis há 4 anos.  

A Literatura de Cordel não esta inserida apenas nas suas produções514 

como cordelista, pelo contrário, a professora Lourdes Medeiros, transporta esse 

elemento da cultura nordestina para a sala de aula e para a Oficina de Cordel, que 

conta com a participação de aproximadamente 25 alunos da Escola Estadual 

Professor Antônio Aladim de Araújo, no qual coordena. Foi a partir do contato com o 

cordel que Lourdes Medeiros passou a “modificar” suas aulas de história. Nessa 

perspectiva, percebemos como mostra a citação abaixo que:  

(...) os saberes docentes são plurais, compósitos, flexíveis, 
temporais, logo em uma historicidade. No caso, os saberes dos 
professores de História, por exemplo, são constituídos pelos saberes 
históricos e historiográficos, os saberes curriculares, os saberes 
didático-pedagógicos advindos das ciências da educação; os 
saberes sociais, os saberes oriundos das múltiplas linguagens e os 
saberes experienciais, ou seja, aqueles adquiridos, construídos no 
cotidiano da sala de aula, da escola, da vida. Daí, o consenso: o 

                                                           
 

514 Meu Sertão Potiguar/ A Culinária Sertaneja ou a arte de comer bem/ A Infância 

no Sertão/ No meu sertão é assim/ Para quem quer ensinar. 
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professor se forma ao longo de sua trajetória pessoal e profissional. 
(RASSI; FONSECA, 2006, p. 109) 

 

Sabemos que muitas escolas da rede pública de ensino possuem 

professores que apenas reproduzem o que está contido dentro dos livros didáticos, 

recurso didático este que virou a ferramenta mais acessível e utilizável de alguns 

docentes em sala de aula. Essa conjuntura vem sendo modificada, porém, ainda 

está presente em diversas realidades escolares. No entanto não devemos ter o livro 

didático como um aspecto negativo da educação brasileira, como ressalta Marcos 

Silva e Selva Guimarães Fonseca, “o livro didático é uma fonte útil para a cultura 

escolar desde que não seja considerado o lugar de toda a História”. (2010, p. 29). 

 No que se refere ao ensino de História, os professores que já atuam 

nas escolas públicas, e os futuros professores, estão recebendo conhecimentos com 

relação às inúmeras fontes históricas que podem e devem ser levadas para a sala 

de aula como uma nova abordagem metodológica, que irá permitir uma aula 

inovadora, como é o caso da Literatura de Cordel.   

A literatura de cordel segundo Maria Ângela de Faria Grillo surgiu no 

“sertão nordestino, e tem-se espalhado pelo Brasil graças às correntes migratórias 

de nordestinos, iniciadas na segunda metade do século XX, que com eles trazem, 

além das saudades, suas cantorias e suas poesias”. (GRILLO, 2006, p. 120). 

O folheto de Cordel é uma rica fonte de pesquisa que pode 

proporcionar ao professor de História alternativas para o ensino dos conteúdos 

históricos. Atualmente a Literatura de Cordel tem seu espaço nas escolas para a 

alfabetização dos alunos e para o melhor entendimento dos conteúdos escolares, 

como também na universidade, sendo utilizada como fonte para as pesquisas de 

diversos historiadores.  Grillo ressalta: 

 

Esse tipo de literatura tem gerado grande interesse em 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros, o que pode ser percebido 
pela quantidade de pesquisas de mestrado e doutorado acerca do 
assunto, além de livros produzidos no Brasil e também em algumas 
regiões da Europa. (2006, p. 120). 

Os folhetos de Cordel são um recurso interdisciplinar que se tornou 

importante dentre alguns professores de História, como é o caso da professora 

Lourdes Medeiros.   
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A importância do Cordel consiste também pelo fato de ser uma 

ferramenta que contribui para o desenvolvimento da leitura entre os alunos, como 

destaca o autor Geraldo Magella.  

 

É importante pensar em um método a ser utilizado, que segundo o 
mesmo “o mais adequado ao se trabalhar com o cordel seria a 
leitura coletiva, no qual os alunos realizariam a leitura dos folhetos 
em voz alta”. Esse procedimento estimula a participação dos alunos 
nas aulas, sendo uma alternativa ao “modelo tradicional”, onde o 
professor era a “voz única” na sala. (2010, p. 5) 

 
 

A professora Lourdes Medeiros utiliza esse método em suas 

respectivas aulas de História. Segundo, a própria professora: 

 

A Literatura de Cordel proporciona aos alunos do ensino médio a 
possibilidade de conhecer mais um gênero textual, no caso o cordel, 
além de instigar a prática da leitura e da escrita dos alunos que 
participam das aulas e da oficina de Cordel. 515 

 
 

No entanto, o principal objetivo da docente com relação ao Ensino de 

História é:  

Trabalhar através do cordel a capacidade criativa dos alunos, 
estimular a leitura, e, principalmente, descobrir novas formas de 

reescrever um conteúdo histórico. 516 
 
 

A autora Maria Ângela de Faria Grillo propõe um discussão acerca do 

uso da Literatura de Cordel no Ensino de História, destacando que “este tipo de 

literatura (...) deve ser percebido em vários níveis: o simbólico, o artístico, o 

linguístico, o social, o politico, o econômico e, especialmente, o histórico.” (2003, 

p.116). Sendo assim, percebemos a importância desse elemento da cultura popular 

nordestina para as aulas de História dos alunos do Ensino Médio.  

A literatura de cordel, apesar de escrita e impressa, carrega consigo 
procedimentos típicos das narrativas orais, que asseguram a 
compreensão e a memorização do texto. [...] “inúmeros são os 
eventos do século XX contidos nos folhetos que relatam o cotidiano 

                                                           
 

515 Questionário respondido pela professora em 13 de junho de 2014. 
516 Questionário respondido pela professora em 13 de junho de 2014. 
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da nossa História e nos quais são dadas representações diversas 
das contidas nos livros didáticos.” (GRILLO, 2006, p. 117).  

 
 

Dentre as fontes que nos permitem analisar os diversos fatos históricos 

com os alunos, a literatura de cordel esta ganhando notoriedade. Segundo Grillo, 

“devemos analisar os fatos históricos não somente a partir das versões oficiais, da 

fala dos políticos e jornais tendenciosos, mas também através das representações 

dadas pelos poetas de cordel, através dos folhetos”. (2006, p. 119). Portanto, 

devemos abrir os olhos para outras versões da história, e não apenas concentrar-se 

nas fontes que mostram as narrativas oficiais. 

Ao levar a literatura de cordel para a sala de aula é importante que o 

professor tenha em mente que o cordel e o cordelista recebem e receberam 

inúmeras influências ao produzirem sua narrativa, e que essa narrativa pode possuir 

variados e diferentes significados para o autor, para os ouvintes e para os leitores.   

Para se trabalhar com o cordel em sala de aula, especificadamente, 

nas aulas de História, é importante que o professor escolha um determinado tema 

do conteúdo programático explique-o, e, em seguida, introduza o folheto de cordel 

como outra visão e versão do que está sendo estudado.  

A oficina de Cordel possui aspectos diferentes. Os alunos passam a 

aprender como construir uma narrativa em forma de cordel, ou seja, os mesmos 

aprendem como metrificar as rimas das suas produções. Além disso, as temáticas 

são variadas, não sendo apenas de conteúdos históricos.   

A professora Lourdes Medeiros, ministrante da oficina já citada, 

menciona que há pontos negativos com relação à participação dos alunos das 

turmas do ensino médio da Escola Estadual Professor Antônio Aladim de Araújo.  

A participação de todos na oficina de cordel, no tocante à produção 
de cordel não é unanimidade. Tem aqueles que vão à oficina, mas a 
participação é mínima, Acredito que parte desse desinteresse deve-
se a falta do hábito de ler, até mesmo as apostilas da oficina. 517 

 

Porém não descarta os aspectos positivos no que se refere à Oficina 

de Cordel, como podemos ver: 

 

                                                           
 

517 Questionário respondido pela professora em 13 de junho de 2014. 
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Tenho percebido que os participantes estão com raciocínio mais 
rápido. Tem demonstrado um interesse maior durante as  aulas. Tem 
participado com maior frequência das atividades propostas, além de 
demonstrarem um interesse maior pela cultura popular. 518 

 

A Oficina de Cordel ministrada pela professora Lourdes Medeiros nos 

mostra o quanto é importante o investimento do governo federal nesses projetos de 

melhoria e ampliação da nossa educação. Sabemos que a participação dos alunos 

ainda é mínima, pois em uma escola da rede estadual de ensino que comporta seis 

turmas de ensino médio, apenas, aproximadamente, 25 alunos apresentam 

interesse em participar do projeto, como já foi mencionado acima. 

Um problema presente nas turmas de ensino médio da referida 

instituição, diz respeito à escrita dos alunos. A oficina de cordel tem como objetivo 

proporcionar ao alunado o desenvolvimento da escrita, no qual os mesmos irão 

desenvolver a criatividade, e exercitar o hábito de escrever corretamente.   

O exercício da docência tem se tornado inovador no ensino de História. 

Isso vem ocorrendo porque os cursos de graduação de Licenciatura em História 

estão abrindo novos horizontes para as disciplinas de cunho didático, metodológico 

e pedagógico, embora ainda prevaleçam as disciplinas de conteúdo histórico. 

Margarida Oliveira ressalta que: 

 

Os profissionais de História, responsáveis pelas, assim, 
erroneamente, chamadas disciplinas de conteúdo, não se 
preocuparam, na sua imensa maioria, em debater, ver a 
importância e produzir algumas reflexões sobre como o 
conhecimento histórico definiria, a partir da sua própria produção, 
o que e como deve ser ensinado e aprendido esse conhecimento. 
(2003, p.243). 

 

 
No entanto, essa perspectiva esta sendo modificada, porém não 

acabada, pois ainda se tem notado que a escola pública precisa de mudanças, seja 

na estrutura física, na falta de recursos didáticos, mas, principalmente, na mudança 

do corpo docente escolar.   

                                                           
 

518 Questionário respondido pela professora em 13 de junho de 2014. 
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Para o exercício da docência é preciso que o professor, ou, o futuro 

professor esteja sempre em processo de aprendizagem, como é o caso da 

professora Lourdes Medeiros, que sempre esta habilitada a buscar novos 

conhecimentos através dos congressos nacionais ou regionais de História.  

No entanto sabemos que esse processo começa desde a graduação, 

onde o individuo vai articular seus conhecimentos e perceber se a docência é 

realmente a profissão desejada e esperada para o futuro. E o primeiro passo se dá 

através do Estágio Supervisionado. 

É através do estágio que podemos adquirir certa experiência com a 

futura profissão. Contudo, é importante pensar a relação entre teoria e prática. 

Nesse sentido, os cursos de licenciatura, no caso do curso de História, com relação 

à formação de professores, precisam recuperar a unidade entre a teoria e a prática 

educativa, “de modo que a teoria seja o pensar e o repensar crítico sobre a prática, à 

procura de sua compreensão global, visando garantir uma prática transformadora”. 

(AGOSTINE; PAIM, 2006, p. 194). Portanto, é preciso que a universidade trabalhe 

com mais atenção às metodologias do ensino de História, concretizada através do 

estágio com os graduandos. Como mostra a citação abaixo. 

 

O estágio é considerado de extrema importância para a formação de 
professores. Porém, essa discussão também nos levou a perceber 
que o estágio necessita de várias modificações por parte da 
Universidade no sentido de estar revendo as metodologias no 
processo de formação de professores, a questão do medo na estreia, 
a insegurança, os problemas da dicotomia entre a teoria e a prática, 
o stress com o planejamento das aulas e o breve tempo de duração 
do estágio. (AGOSTINE; PAIM, 2006, p. 200). 

 

É de extrema importância que, no caso dos graduandos, os mesmos se 

coloquem de forma empenhada nos estágios, e que realizem essa etapa da 

formação como se já estivessem inseridos de forma efetiva no âmbito escolar.  

O professor é parte fundamental no processo de ensino aprendizagem 

dos alunos da rede pública de ensino. O docente que constroem suas concepções a 

partir da sua realidade social, econômica e cultural, esta habilitado para, 

 

(...) elaborar programas (...). Ele pode, a partir das suas opções, 
basear-se nos conhecimentos dos seus alunos, na conjuntura social 



 

 | DOCÊNCIA: ENTRE CORDÉIS E HISTÓRIA 553 

 

vivida por ele, por seus alunos, pela escola ou por qualquer outro 
princípio. (OLIVEIRA, 2003, p. 250) 

 
 

Cabe ao professor de História elaborar sua aula da maneira que melhor 

irá se inserir no cotidiano dos alunos. A professora Lourdes Medeiros, através da 

literatura de cordel, ministra suas aulas e a oficina de cordel, com um elemento da 

cultura popular nordestina, que por vezes passa despercebido pelos alunos do 

ensino médio. No entanto, sabemos que ainda é preciso instigar a participação dos 

discentes perante aos projetos do governo federal estabelecidos nas escolas, como 

é o caso do ProEMI.  

Exercer a docência significa concretizar aulas de modo que os alunos 

presentes se sintam motivados, porém, vale ressaltar que o papel do professor vai 

além do que produzir uma aula significativa. O uso da literatura de cordel, sendo 

esta uma nova abordagem metodológica para o ensino de história, permite essa 

motivação, já que se trata de um elemento “próximo” de alguns dos discentes das 

escolas da rede pública de ensino da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte.  

Considerando as suas próprias peculiaridades, a literatura de cordel, 

permite justamente pensar as diversidades das práticas culturais, os significados 

que os grupos sociais dão ao seu cotidiano. Além disso, o próprio texto do cordel, 

devido ao seu caráter de poesia oral, rimada e de fácil entendimento, pode se 

apresentar como um ponto de partida para que muitas crianças, adolescentes e 

jovens tenham mais contato com a leitura e com a escrita, problemas sempre 

abordados por professores, tanto do ensino Fundamental como do Médio, quando 

se trata de apontar dificuldades para o ensino de História. 

Percebemos ao longo da discussão o quanto é significativo apreender 

e mostrar a experiência de uma professora que utiliza o cordel em algumas de suas 

aulas de história, como na oficina em que ministra, sendo esta oficina voltada para a 

produção desse elemento característico da nossa cultura, que conta com a 

participação de alguns alunos do ensino médio da Escola Estadual Professor 

Antônio Aladim de Araújo. Relatar essa experiência profissional nos permite refletir o 

quanto o ensino de história esta se voltando para uma nova visão de ensino-

aprendizagem, apaziguando o velho e conhecido ranço de que a História é ensinada 

tradicionalmente nas escolas públicas do país.  
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A documentação disponível e que se encontra preservada para o estudo 

da câmara da cidade do Natal é rica, podendo a partir dela observa-se o exercício 

da vereança nesta localidade por meio de conjuntos documentais como os “Termos 

de Vereação da Cidade do Natal”, encontrados desde pelo menos 1674 até 1823, 

com algumas breves lacunas para este período; os livros de “Cartas e provisões do 

Senado da Câmara do Natal”, “Posturas” e “Correições”; e a documentação do 

Arquivo Histórico Ultramarino, referente à Capitania do Rio Grande do Norte, do 

Projeto Resgate, entre outros519. Portanto, tem-se uma importante documentação 

para o estudo da governança em uma localidade considerada periférica no Império 

ultramarino português. 

Ao que concerne ao exercício da vereança na cidade do Natal pouco se 

tem estudado. Portanto, este trabalho, de caráter de uma pesquisa inicial, enfatizará 

a documentação referente aos “Termos de Vereação da Cidade do Natal”, entre os 

anos de 1720-1740, um período após a chamada Guerra dos Bárbaros520. O intuito 

deste trabalho germinal, a partir de elementos contidos na vereação da cidade do 

Natal, compreender o cotidiano administrativo da câmara da cidade do Natal entre 

os anos de 1720-1740, por meio da análise do perfil dos oficiais que foram eleitos 

para a composição de cada ano do período abordado, a frequência das reuniões 

realizadas por mês/ano, e as temáticas discutidas nas mesmas, utilizando-se dos 

                                                           
 

519
 Agradeço à professora Fátima Martins Lopes, do Departamento de História da UFRN, por ter disponibilizado 

o catálogo dos Termos de Vereação da Câmara da Cidade do Natal, disponíveis entre os anos de 1674-1823. 
520

 Pretende-se em trabalhos posteriores incorporar à análise os outros conjuntos documentais citados. 

mailto:k_b_chaves@yahoo.com.br
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Termos de Vereação da Câmara da Cidade do Natal521. Procurar-se-á também 

comparar este trabalho com outra câmara tida por periférica, e que serviu de modelo 

para a elaboração deste trabalho, que é a da Vila de Alagoas do Sul, entre os anos 

de 1668-1680, pesquisada por Arthur Curvelo522. 

Segundo Carmen Alveal, os indivíduos que ocuparam os cargos 

camarários na cidade do Natal (dois juízes ordinários, três vereadores e um 

procurador), na segunda metade do século XVII, foram os que haviam participado do 

período histórico intitulado de Restauração, pós-domínio holandês, na capitania do 

Rio Grande. A participação destas pessoas ocorreu, por exemplo, no auxílio 

oferecido para combater o indígena no sertão da capitania, recebendo em 

consequência dos seus feitos, graças como patentes militares e sesmarias. O 

recebimento de mercês deste tipo os deixava em destaque na capitania, enquanto 

um grupo seleto, de “maior qualidade”, podendo chegar, assim, aos postos 

camarários da única câmara do Rio Grande neste momento, que era a da cidade do 

Natal, configurando-se, portanto, como a elite política e senhorial da capitania do Rio 

Grande523. 

Já para o período que este trabalho se propõe a analisar, entre os anos 

de 1720-1740, observa-se a quase totalidade dos cargos camarários (dois juízes 

ordinários, um procurador e três vereadores, no caso da cidade do Natal) ocupados 

por oficiais de ordenança. Entre os 84 diferentes nomes listados para ocupar um dos 

                                                           
 

521 Para a segunda metade do século XVII, Carmen Alveal tem trabalhado com esta temática, obtendo 
resultados sobre os oficiais que compunham o poder local na cidade do Natal, e, consequentemente, na 
capitania do Rio Grande. Ver ALVEAL, Carmen. 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. Para um período posterior, segunda metade do século XVIII e início 
do século XIX, ver DIAS, T. A. Comércio e câmaras: regulamentação e vigilância. Revista História (Rio de 
Janeiro), v. 1, p. 151-175, 2014. 
522

 Ver CURVELO, Arthur Almeida Santos de Carvalho. Governança e Cotidiano Administrativo na América 
Portuguesa: O caso de Alagoas do Sul (1668-1680). In: XXVII Simpósio Nacional de Histórica – Conhecimento 
histórico e diálogo social. Natal – RN. 22 a 26 de julho 2013. 
523

 ALVEAL, Carmen. Op. cit. pp. 2-4. A autora baseia-se no conceito de economia do bem comum e de sistema 
de mercês de 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, 2011. pp.29-71. 
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cargos de oficiais camarários524, 89,28% correspondiam a cargo de oficial de 

ordenança. Dois nomes foram apresentados como licenciados, e sete nomes não 

constavam a sua ocupação. Portanto, a câmara da cidade do Natal continuava 

sendo ocupada por oficiais que possuíam cargos oriundos de patentes de ordenança 

em quase sua totalidade, após cerca de três décadas, demonstrando uma 

característica interessante dos indivíduos que compunham a câmara da cidade do 

Natal, sendo a composição desta instituição um reflexo da necessidade local, o que 

se pode pensar se isto não seria uma consequência do movimento na capitania 

desde o período de Restauração, passando pela chamada “Guerra dos Bárbaros”, 

até o recorte temporal analisado. 

 

 

 
Na tabela anterior, do percentual de 89,28% de oficiais camarários 

listados, contando os que assumiram ou não, tem-se a distribuição dos tipos de 

                                                           
 

524
 Os 84 nomes correspondem a indivíduos que apareceram no período abordado, sendo eleitos em pelouro, 

ou, então, eleitos por barrete, visto o impedimento, seja por crime, grau te parentesco com outro oficial eleito, 
entre outros, de oficiais eleitos em pelouro. Contabilizou-se 21 indivíduos que tiveram algum impedimento 
para assumir um posto de oficial camarário na cidade do Natal. Entretanto, destes 21, oito chegaram a ocupar 
algum cargo antes ou depois deste impedimento. No total, 71 indivíduos ocuparam de fato um cargo de oficial 
camarário entre os anos de 1720-1740 na Câmara da Cidade do Natal. 
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postos de oficiais de ordenança. Observa-se, portanto, seguindo a ordem 

hierárquica decrescente de importância, que 11 indivíduos tinham por ocupação o 

posto de coronel, cinco indivíduos de tenente-coronel, e um de comissário geral da 

cavalaria, correspondendo a 20% de patentes militares de alta hierarquia. Tem-se 

também uma expressiva quantidade de oficiais declarados como sargento-mor, 22 

indivíduos, correspondendo a 27% do total de patentes militares. O grosso dos 

postos militares concentrava-se na ocupação de capitão, correspondendo a 34 

indivíduos no período abordado (42% dos casos) 525. Para uma capitania periférica 

como a do Rio Grande, e, por consequência, uma câmara periférica, como a da 

cidade do Natal era, destaca-se o fato de que 42% dos seus oficiais possuíam 

cargos militares médios, e cerca de 47% cargos militares de expressividade, como 

coronel, sargento-mor, tenente-coronel e comissário geral de cavalaria. 

Já em relação aos oficiais que possuíam sesmarias, dos 84 nomes 

listados, 27 possuíam sesmarias antes de serem eleitos para o cargo camarário, 

contabilizando, portanto, 32,14% de oficiais com sesmarias. Entretanto, se forem 

considerados os oficiais que possuíam sesmarias antes ou depois de ocuparem os 

cargos camarários, este número sobe para 57,14%, correspondendo a 48 

indivíduos526. Destaca-se que entre esses 84 nomes listados, apenas 71 vieram a 

assumir de fato algum dos postos camarários, fosse de juiz ordinário, procurador ou 

vereador, para as possíveis 126 vagas em um período de 21 anos. Dos 27 que 

tinham sesmarias antes de serem eleitos para um cargo camarário, 23 assumiram o 

cargo de oficial camarário, correspondendo a 32,39%, aproximando-se, portanto, à 

porcentagem se considerado os 84 nomes. Já dos 48 indivíduos que possuíam 

sesmarias antes ou depois de assumir o primeiro cargo de oficial na câmara nesse 

                                                           
 

525
 Ressalta-se que houve indivíduos que possuíram mais de uma ocupação militar, e, portanto, a porcentagem 

e o número das ocupações militares considerados são maiores do que o número dos indivíduos listados. Para 
saber mais, ver SOUZA, George F. Cabral de. Tratos e Mofatras: o grupo mercantil do Recife colonial (c.1654-
c.1759). Recife: Ed. Universitária UFPE, 2012. p.256. 
526

 Realizou-se pesquisa na Plataforma SILB que tem registrado até o presente momento sesmarias que foram 
concedidas nas Capitanias do Norte (Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará). A Plataforma SILB 
(Sesmarias do Império Luso-Brasileiro) é uma base de dados que pretende disponibilizar on-line as informações 
das sesmarias concedidas pela Coroa Portuguesa no mundo atlântico. Acesso em: 30 jul. 2014. Disponível em: 
<http://www.silb.cchla.ufrn.br>. 
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período abordado, 40 vieram a assumir de fato, compreendendo 56,33% dos 71 que 

assumiram um posto na câmara do Natal. 

A partir destes dados, percebe-se que os oficiais eleitos para compor a 

câmara da cidade do Natal, entre os anos de 1720-1740, tinham em quase sua 

totalidade patentes militares de ordenanças. Cerca de 32% destes também 

possuíam sesmarias, e englobando, os que vieram a possuir posteriormente ao 

cargo ocupado na câmara, esse número corresponde a 57% (sendo a maioria na 

capitania do Rio Grande, entretanto, há também concessões realizadas na capitania 

do Ceará e na capitania da Paraíba). Nesse sentido, aliar mercês militares com 

mercês de sesmarias, e a ocupação de um cargo camarário, que não recebia 

salário, mas representava o gerenciamento da municipalidade sobre uma localidade, 

denotava o grau diferenciado por parte desse grupo527. Aliás, a concessão de 

patentes de ordenança era feita para pessoas que tinham um status privilegiado, 

seja pelos feitos na conquista ou pelas suas ocupações exercidas, por exemplo. A 

Câmara era um importante espaço de poder, onde os oficiais que a compunham 

tinham possibilidade de administrar a localidade na qual esta instituição se 

vinculava, articulando-se com outras instâncias, como, no caso da Câmara de Natal, 

com o governo de Pernambuco, a capitania da Paraíba, na qual se localizava o 

Ouvidor que a capitania do Rio Grande se submetia, o Governo Geral, o 

Desembargo do Paço, o Conselho Ultramarino, e o Rei de Portugal. Representava 

julgar casos em primeira instância na figura do juiz ordinário; definir posturas para a 

cidade, na figura dos vereadores; e fiscalizar o rendimento da própria Câmara na 

figura do procurador528, controlando, dessa maneira, diversos aspectos do cotidiano 

municipal. O acesso a cargos camarários, conjugando mercês de sesmarias e 

mercês militares, representava também a possibilidade de reforçar o poder de certas 

pessoas, e, a sua ascensão social, assim como o recebimento de novas mercês, ao 

serem envolvidos no governo colonial, administrando para o bem comum a serviço 

do Rei, que era o distribuidor das mercês.  

                                                           
 

527
 FRAGOSO, João. Op. cit. 

528
 ALVEAL, Carmen. Op. Cit. p.5. 
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Segundo Russell-Wood, havia um rigoroso critério para que as pessoas 

fossem consideradas aptas para serem eleitas ou votarem em tais cargos públicos, 

que era o de fazer parte dos homens bons. “Isto significou que não apenas as 

principais famílias da vila, cidade ou região eram representadas na câmara, mas 

ainda que a câmara advogava, articulava e protegia os interesses das elites 

locais”529. Portanto, este grupo que se destacava, e, era considerado como de 

“melhor qualidade”, agia de acordo com os seus interesses, e o acesso a estes 

cargos oficiais era motivo de disputa, conforme se observa no ano de 1724, para o 

cargo de juiz ordinário, e, que envolveu até o capitão-mor do Rio Grande nesse 

conflito, revelando dois grupos com interesses diversos530. 

Para o período estudado, dos 71 nomes que de fato assumiram um cargo 

oficial camarário, 28 pessoas vieram a ocupá-lo mais de uma vez, seja como 

vereador, juiz ordinário ou procurador, correspondendo, assim, a 39,47% dos oficiais 

entre os anos de 1720-1740. Entretanto, sabe-se que avançando no recorte 

temporal por mais 10 anos, este número sobe para 48,95%. Portanto, há nomes que 

se repetem com frequência nos postos oficiais camarários, assim como o de outros 

postos que aqui não serão trabalhados, como o de almotacés. Entretanto, destaca-

se que é preciso explorar outras fontes para que se possa fazer uma melhor análise, 

realizar estudos prosopográficos dos oficiais eleitos, assim como o dos eleitores, e 

extrair disto hipóteses sobre a permanência ou não de um determinado grupo ou 

famílias, alternando-se nos cargos camarários, controlando o espaço que a câmara 

exercia seu poder. 

Já dos que foram impedidos de ocupar o cargo por algum motivo, 

totalizam-se 21 pessoas. Destes últimos, oito ocuparam algum cargo camarário 

antes ou depois desse recorte temporal analisado, sendo seis posteriormente. Entre 

os 21 impedidos, seguem-se os motivos: 

 

                                                           
 

529
 RUSSELL-WOOD, A. J. R.. Centros e periferias no mundo luso-brasileiro,1500-1808.Rev. bras. Hist.,  São 

Paulo ,  v. 18, n. 36,   1998 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
01881998000200010&lng=en&nrm=iso>. access on  03  May  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
01881998000200010. 
530

 Este caso não será trabalhado no artigo de forma pormenorizada. O conflito encontra-se nas vereações do 
ano de 1724. In Catálogo dos Livros de Termos de Vereação da Cidade do Natal (1674-1823).  
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Tabela 1: Oficiais impedidos de assumir o cargo na Câmara de Natal (1720-1740) 

Tipo de Impedimento Quantidade % 

Crime 3 11,11% 

Estar em outra localidade 4 14,81% 

Possuir grau de parentesco com outro oficial eleito 6 22,22% 

Morreu após a eleição 2 7,40% 

Doença 1 3,70% 

Por estar exercendo outra função 2 7,40% 

Não informou 6 22,22% 

Esperando carta de usança 1 3,70% 

Dispensado 2 7,40% 

Total 27 100,00% 

 

Entre os tipos de impedimentos, destaca-se, por exemplo, o fato de que 

quatro oficiais não puderem assumir o cargo por estarem distante da cidade, ou 

morando em outras localidades. Entre as causas desses impedimentos: um era de 

que o eleito morava na capitania do Ceará, e para esta localidade estava de partida; 

outro estava no sertão, e não se esperava que voltasse; outro havia se mudado para 

Pernambuco; outro era Síndico dos Religiosos de São Francisco da Capitania da 

Paraíba531. Um dos motivos para esses contratempos na hora de se empossar um 

oficial na câmara de Natal é o formato da eleição das câmaras. Três listas eram 

elaboradas, sendo cada uma depositada em um pelouro, uma bola de cera, que era 

colocado em um saco (três pelouros), dentro de um cofre, fechado a três cadeados. 

Geralmente, no final do ano anterior de vigência dos oficiais, era aberto o cofre e 

sorteado um pelouro, o qual representava os oficiais escolhidos para o ano seguinte. 

Sendo assim, após três anos, realizava-se nova elaboração de listas para futuras 

aberturas de pelouros. Portanto, os anos que representaram o início de uma nova 

                                                           
 

531
 Em relação ao impedimento por crime, não foi possível identificar a infração cometida pelos oficiais eleitos. 
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gestão resultante da abertura do primeiro pelouro foram os anos de 1721, 1724, 

1727, e, 1730, 1733, 1736 e 1739, sendo aberto, geralmente, no ano anterior, cada 

um, para a vigência de um ano. 

Visto isto, argumenta-se que o modo de se realizar a eleição era um dos 

motivos para que pessoas que pudessem estar presentes na hora da elaboração da 

lista, já não estivessem mais na hora de assumir o cargo, por terem se mudado para 

outras regiões, seja por questões como interesses mercantis ou administração de 

suas fazendas, ou assumido novas funções. É frequente também nas vereações ver 

o registro de que oficiais não puderam estar presentes nas reuniões devido ao fato 

de morarem longe, com muitas léguas de distância, ou estarem em outras 

localidades. Isto ocorre não somente com os oficiais, mas também no momento de 

se empossar almotacés. Portanto, observa-se que havia uma mobilidade geográfica 

das pessoas que estavam na cidade do Natal ou adjacências, sendo o fluxo 

constante com as outras capitanias do Norte (Pernambuco, Paraíba e Ceará), e 

também com o sertão da própria capitania do Rio Grande. 

Outro dado que se destaca é o maior número de impedimentos ter 

ocorrido devido ao fato de que um oficial era parente de outro oficial que havia sido 

eleito para o mesmo ano de vigência. Entre os casos observados, constam seis 

seguintes: o procurador eleito por barrete era parente de quarto grau do vereador 

eleito (para o ano de 1723); o vereador era cunhado do juiz ordinário (para o ano de 

1724); o vereador era tio da esposa do juiz ordinário (para o ano de 1726); o 

vereador eleito por barrete era também tio da esposa do juiz ordinário (para o ano de 

1726; vereador eleito por barrete para substituir o oficial eleito no caso anterior, mas 

que também foi impedido por possuir grau de parentesco com o outro juiz ordinário); 

o procurador tinha terceiro grau de parentesco com o vereador (para exercer em 

1731); e, por fim, o vereador era cunhado do outro vereador eleito (para o ano de 

1733). Portanto, observa-se uma tentativa de que não se formasse uma rede familiar 

no interior da câmara no ano de vigência dos oficiais eleitos, que poderia favorecer, 

assim, um determinado grupo familiar, nas decisões que eram realizadas nas 

vereações, e, até perpetuar essa família no poder camarário, o que, entretanto, 
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ainda não foi possível perceber nesse pequeno recorte temporal. 532 Porém, 

ressalta-se que há também a possibilidade da alternação de um determinado grupo 

nos postos camarários além dos seis oficiais, como os de almotacés, por exemplo, a 

partir redes de apadrinhamento, o que precisa ser investigado de forma mais 

pormenorizada. 

Já em relação ao número de reuniões realizadas por mês/ano no período 

estudado, elaborou-se a tabela da página a seguir533.  

                                                           
 

532
 Espera-se em trabalhos futuros cruzar estes dados com os registros paroquiais, a fim de se compreender 

melhor quem eram esses camarários e as relações que possuíam na cidade do Natal. 
533

 Tabela elaborada tendo por base o modelo apresentado por CURVELO, Arthur. Op. cit. p. 9. e 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. 148. Todos os dados das tabelas e gráficos deste trabalho foram retirados do 
Catálogo dos Livros de Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal. 
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Tabela 2: Frequência de vereações por mês e ano na câmara de Natal (1720-1740) 

Ano/Mês J F M A M J J A S O N D Total 

1720 4 3 1 - - - - - - - - - 8 

1721 - - - - - - - - - 1 4 1 6 

1722 3 1 4 5 2 1 2 3 5 1 2 1 30 

1723 6 1 4 1 2 1 2 1 2 3 3 - 26 

1724 1 3 4 3 1 4 4 4 3 1 2 - 30 

1725 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 20 

1726 - - - 1 4 2 1 1 1 2 3 1 16 

1727 3 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 20 

1728 - - 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 19 

1729 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

1730 2 4 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 20 

Total 23 16 21 18 17 13 16 16 20 14 23 12 209 

Média 1 2,09 1,45 1,90 1,63 1,54 1,18 1,45 1,45 1,81 1,27 2,09 1,09 19 

1731 - 3 1 1 1 - 1 2 3 2 2 1 17 

1732 5 2 3 2 3 1 2 1 2 2 4 4 31 

1733 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 3 3 21 

1734 3 1 1 1 1 - - 1 2 2 3 1 16 

1735 4 1 - - - - - - - - - - 5 

1736 - - - - - - - - - - - - - 

1737 - 4 3 3 3 1 2 - - 3 2 2 23 

1738 - 4 2 2 1 2 1 2 2 3 4 2 25 

1739 1 4 1 2 3 5 3 2 3 1 3 2 30 

1740 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 - 20 

Total 16 22 15 13 15 12 14 12 16 15 23 15 188 
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Acredita-se que as vereações referentes ao mês de abril de 1720 até o 

mês de setembro de 1721 foram perdidas, ficando, assim uma lacuna, e, 

registrando, por conseguinte, o baixo número de reuniões nesses dois anos, assim 

como no ano de 1735. Já a vereação referente ao ano de 1736 está perdida, e, 

portanto, não entrou na contabilização das médias. Portanto, o “-” representa os 

anos que não se tem registro de vereações. Observa-se, de modo geral, que há uma 

regularidade nas reuniões, com média de 1,65 reuniões por mês. A média geral de 

reuniões por ano ficou em 19,8 vereações realizadas. O ano de 1732 apresentou o 

maior número de vereações, 31, seguido dos anos de 1722, 1724 e 1739, com 30 

reuniões cada. 

A década de 1720 foi um período tenso politicamente na capitania do Rio 

Grande, com dois capitães-mores, Luís Ferreira Freire (1718-1722) e José Pereira 

da Fonseca (1722-1728), o sucessor do primeiro, que tiveram embates com a 

Câmara e também com outras instâncias do poder régio. Em 1722, ocorreu a morte 

do capitão-mor do Rio Grande, Luís Ferreira Freire. A Câmara do Natal assumiu por 

um período o governo, e escolheu pessoas para assumir o governo das armas 

interinamente; foram enviadas cartas ao governo de Pernambuco relatando o caso, 

e também ao Rei. Há questões também como impedimentos por distância de oficiais 

e almotacés assumirem os cargos. Em 1724, houve algumas eleições de barrete, 

visto o impedimento de alguns oficiais, e um conflito com um juiz ordinário eleito, 

mas impedido de assumir pela Câmara por alegação de crime. Havia um clima tenso 

entre a Câmara e o capitão-mor, José Pereira da Fonseca, o qual a câmara acusava 

de estar coligado com o juiz ordinário José de Oliveira Velho, para forçar a posse do 

juiz ordinário, Antônio da Silva de Carvalho, que foi impedido. Já em 1732, questões 

como rendas, gestão municipal e nomeações foram mais discutidas. Em 1739, 

destaca-se a porcentagem alta de reuniões ligadas às nomeações, visto a 

Média 2 1,77 2,44 1,66 1,44 1,66 1,33 1,55 1,33 1,77 1,66 2,55 1,66 20,88 

Total 

geral 

39 38 36 31 32 25 30 28 36 29 46 27 397 

Média 

geral 

1,95 1,9 1,8 1,55 1,6 1,25 1,5 1,4 1,8 1,45 2,3 1,35 19,85 
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elaboração dos pelouros que devia ter sido realizada no ano anterior não ter 

ocorrido, e, portanto, a necessidade de se fazer em 1739 para os novos oficiais 

assumirem, além de que o Ouvidor da Paraíba não se comunicava para que essa 

lista fosse feita. 

Quanto aos meses, janeiro registrou maiores médias de reuniões, 

justamente por ser o mês que frequentemente ocorria a posse dos oficiais e eram 

deliberadas as decisões para o ano vindouro. O mês de novembro se destacou 

como o de maior frequência de reuniões, pois corresponde às últimas decisões 

antes do fim do mandato, assim como a abertura do pelouro para os oficiais do ano 

seguinte, visto que no mês de dezembro havia uma decaída drástica, e geralmente 

registrava-se apenas o final da correição na Capitania. 

Comparando a média de 19,8 reuniões por ano na câmara de Natal 

(1720-1750), observa-se a frequência anual de 59 reuniões em Salvador (1701-

1750), 44,2 reuniões em Vila Rica (1711-1715), 30,92 reuniões em Recife (1714-

1727), e 9,9 reuniões em Alagoas do Sul (1669-1679). Segundo Arthur Curvelo, 

Alagoas do Sul era uma vila rural, a qual se relacionava com o complexo 

Olinda/Recife. Por localizar-se em um espaço rural e ter uma concentração 

populacional menor em relação à Vila Rica, Recife e Salvador, que eram centros 

urbanos, muito dos problemas cotidianos se resolviam fora dos modelos 

institucionais rígidos534. Já Natal era uma cidade, e, localizava-se em área urbana, 

fazendo parte da capitania do Rio Grande, que era subordinada a Pernambuco. 

Assim, a câmara de Natal era uma câmara periférica, entretanto, registrou um 

número médio e considerável se comparado às outras câmaras citadas. Em termos 

de média de reuniões, ela estava entre uma vila de Alagoas do Sul e Recife. 

Entretanto, ressalta-se que se deve ter em vista os recortes temporais diferentes 

analisados para cada localidade, e que estão disponíveis. 

                                                           
 

534
 Ver CURVELO, Arthur. Op. cit. p. 10. O autor Arthur Curvelo retirou as informações das médias anuais de 

reuniões das outras localidades em: MELLO, José Antônio Gonsalves de. Nobres e mascates na Câmara do 
Recife, 1713-1738. In: Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, v. LIII, 1981, 
pp. 113-262; REZENDE, Luiz Alberto Ornellas. As rotinas administrativas dos primeiros anos do senado da 
Câmara de Vila Rica, 1711-1715. In: Anais do 3º Encontro Internacional de História Colonial: cultura, poderes e 
sociabilidades no mundo atlântico (séc. XV-XVIII). Recife: UFPE, 2011; e SOUSA, Avanete Pereira. Poder local e 
cotidiano: a câmara de Salvador no século XVIII. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em 
História da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1996.  
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E para melhor compreensão deste dado apresentado, deve-se ser feita a 

pergunta do que se discutia nessas reuniões.  Quanto ao que era discutido nas 

reuniões da vereança de Natal, classificou-se em nove temáticas: Gestão Municipal, 

Rendas, Sobre nomeação de oficiais, Sobre nomeação de Almotacés, Justiça, 

Administração da Capitania, Sobre outras Nomeações, Outros, e Não houve em que 

acordar 535.  

 

                                                           
 

535
 “Gestão Municipal” inclui a gestão referente à municipalidade, seja a inspeção das obras da cadeia, a 

publicação de editais, retirada de porcos, até a fixação de preços no âmbito local. “Rendas” incluem desde a 
prestação de contas do Procurador até a arrematação e contratos de produtos como mel e aguardente. “Sobre 
nomeação de Oficiais” inclui temas que se relacionam com a ocupação de cargos oficiais na Câmara, seja 
abertura do pelouro ou o termo de posse e juramento dos oficiais. “Sobre nomeação de Almotacés” relaciona-
se com questões que envolvem a escolha de almotacés pela Câmara. “Justiça” inclui questões de crimes, 
querelas, fuga de presos e correições. “Administração da Capitania” é uma categoria que diz mais respeito às 
atitudes da Câmara em vistas a administrar a capitania do Rio Grande como um todo, além do contato com 
outras instâncias e outras localidades, como Pernambuco ou Portugal. “Sobre Outras Nomeações” refere-se às 
nomeações pontuais realizadas pela Câmara, como Almoxarife da Fazenda Real da Capitania, carcereiro, 
alcaide, juiz de órfãos, etc. “Outros” diz respeito às questões que não se enquadraram nas outras categorias. 
“Não houve em que acordar” é a categoria de reuniões que não tiveram assuntos a serem discutidos. 
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 Apesar de a câmara de Natal, entre os anos 1720-1740, ter uma 

considerável média de reuniões por ano, a partir da observação dos temas 

discutidos na vereação, constata-se que 54,21% correspondiam à questão de 

nomeações (seja de oficiais, almotacés ou outros). A maioria das reuniões era para 

empossar oficiais eleitos ou almotacés, demonstrando a importância em se delegar 

funções para o bom funcionamento do cotidiano, e, assim, diminuir a quantidade de 

atividades da própria câmara. Observa-se ainda, por meio dos gráficos por décadas 

e o gráfico geral, uma proporcionalidade em relação às porcentagens de cada 

temática. Para o caso de Alagoas do Sul, por exemplo, Arthur Curvelo constatou a 

porcentagem de 42% no que diz respeito à nomeação de almotacés e nomeações 

diversas. Sendo assim, o autor interpreta a câmara como uma instituição geradora 

da “economia do bem comum”, na qual grupos que chegam a postos camarários 

podiam ampliar suas redes de sociabilidade, riqueza e prestígio, ao escolherem 
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cargos como o de almotacés, o que pode ser aplicado e considerado também no 

caso da câmara do Natal536. Gestão Municipal, Rendas, e Administração da 

Capitania eram questões relevantes, ocupando quase 29% dos temas discutidos. 

Sendo assim, regulava-se e administrava-se o cotidiano municipal e da capitania, ao 

se colocar em praça contratos de mel e aguardente, decidir sobre o preço da farinha, 

peixe, publicar edital, decidir a retirada de porcos da cidade, registrar boiadas na 

Capitania, e se comunicar com outras instâncias da colônia, com vistas a solucionar 

questões internas, como conflitos com outras instâncias locais, ou manter relações 

diplomáticas. 

Percebe-se na documentação da câmara da cidade do Natal a relação 

que esta tinha com a capitania de Pernambuco, comunicando-se por mais diversos 

motivos, e também questões conflituosas com outras instâncias locais, remetendo-

se, portanto, ao governador de Pernambuco. A relação da câmara do Natal com o 

governo de Pernambuco ocorria, pois a capitania do Rio Grande estava subordinada 

administrativamente à capitania de Pernambuco desde 1701, enquanto capitania 

anexa, possuindo estreitos laços jurisdicionais. Portanto, observa-se como a câmara 

de Natal recorria ao governador de Pernambuco para solucionar problemas políticos 

e militares, visto estar subordinada a ele diretamente537. Com a capitania da 

Paraíba, a relação ocorria por esta ser o local de residência do Ouvidor ao qual a 

capitania do Rio Grande se submetia, e, portanto, era frequente o pedido de cartas 

de usança para que os oficiais eleitos pudessem ser empossados na câmara do 

Natal. Já em relação ao rei, percebe-se que a câmara também enviou 

correspondências, comunicando-se diretamente com ele, mas com menor 

frequência. Portanto, na relação centro-periferia, a câmara de Natal, enquanto 

periferia, por situar-se na capitania do Rio Grande, subordinava-se juridicamente à 

capitania da Paraíba, assim como administrativamente à capitania de Pernambuco e 

também a Bahia, que eram centros em relação ao Rio Grande, estabelecendo uma 

                                                           
 

536
 CURVELO, Arthur. Op. Cit. p. 13. O autor baseou-se, por sua vez, no trabalho de FRAGOSO, João; BICALHO, 

Maria Fernanda e GOUVÊA, Maria de Fátima. Uma leitura do Brasil colonial: bases da materialidade e 
governabilidade no Império. In: Penélope, nº 23, 2000. pp. 68-73. 
537

 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). Disponível em 
<http://edittip.wordpress.com/2014/01/06/companhias-majestaticas/>. Acesso em: 03 maio 2014. 

http://edittip.wordpress.com/2014/01/06/companhias-majestaticas/
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relação centro-periferia intracolonial. Por fim, ligava-se a Portugal, na relação centro-

periferia no contexto ultramarino. A este último, a câmara recorria também a fim de 

que seus interesses fossem atendidos, e de bem servirem como vassalos do Rei no 

local que administrava538. 
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ESTÁGIO INICIAL: APRENDENDO SER PROFESSOR NA PRÁTICA 
 

Larisse Santos Bernardo539 

 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar alguns relatos de experiências 
de estágio supervisionado na Escola Municipal Arthéphio Bezerra da Cunha, situada 
na cidade de Serra Negra do Norte, município este localizado no interior do Estado 
do Rio Grande do Norte. Procura-se levantar a interação dos alunos do 6º ano 
Vespertino com as atividades docentes do ensino de história, a partir das 
observações que foram feitas em sala de aula e como produto final a aplicação da 
oficina como produto final do estágio. Para tal oficina utilizamos desta metodologia: 
em um primeiro momento, será feita uma pequena exposição do conteúdo, 
considerando que este já foi apresentado pelo professor e irá servir como um reforço 
para os alunos. Em seguida, será distribuído um pequeno texto didático, contendo 
as principais informações sobre os primeiros povos a habitar a terra, as suas 
principais práticas pela sobrevivência, além de ilustrações acerca das pinturas 
rupestres e da produção de objetos de cerâmica, sendo elencada, nesse contexto, a 
importância que estas desempenhavam para as sociedades primitivas. Feito isto, 
dar-se início ao processo de confecção das pinturas em pedras e da produção de 
objetos de cerâmica. Dessa forma, os alunos poderão experimentar as práticas 
desenvolvidas pelos primeiros hominídeos e sentir que a história construída a 
milhões de anos pode se encontrar mais próxima deles. O presente artigo dialoga 
com os autores Flávia Eloisa Caimi, Sandra Agostini e Elison Antonio Paim.  
 
Palavras-chave: Estágio, Ensino de História, Prática do Professor. 
 
Introdução 
 

O presente trabalho advém das memórias e momentos vivenciados durante o 

período de Estágio Supervisionado na Escola Municipal Arthéphio Bezerra da 

Cunha, localizada no Município de Serra Negra do Norte no Estado do Rio Grande 

do Norte, sendo este aplicado em uma turma de 6º ano Vespertino do Ensino 

Fundamental II. Através destas memórias e também do que foi estudado 

inicialmente e tomando base nos textos trabalhados, o objetivo deste é mostrar 

primeiramente as primeiras visitas feitas a escola, para que assim pudesse conhecer 

a mesma, as dificuldades encontradas para o desenvolvimento do estágio, como 

este foi dividido e aplicado pelo graduando (a).  

                                                           
 

539
 Licenciando (a) em História pelo Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID/CAPES). E-mail para contato: larissesantosbernardo@yahoo.com.br 
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No mesmo, também constará as observações feitas em sala de aula pelo 

estagiário, o processo de aprendizagem desenvolvido pelo professor orientador em 

suas aulas, a forma em que o mesmo propõe a explanação do conteúdo durante as 

aulas, como também a forma em que os alunos adquirem este conhecimento, se 

participam da aula, o entusiasmo em que eles prestam atenção, se gostam da 

disciplina de História e por fim relatar como foi feito a aplicação da oficina embasada 

em um projeto de oficina com o tema “Desenvolver a história concreta através da 

representação de pinturas rupestres e de objetos de cerâmica”, como produto final 

do estágio.540 

 

Primeiras visitas a Escola 

A primeira visita feita a escola foi em uma sexta-feira à tarde, para conhecer a 

escola e ter inicialmente uma conversar com o diretor, supervisor e um professor de 

história da escola que fosse aceitar as intervenções feitas pelo estagiário, uma vez 

que teria que desenvolver meu estágio na referida escola escolhida por mim. Ao 

chegar à escola procurei primeiramente o diretor e o supervisor para termos uma 

conversa e saber se a escola estava disponível em aceitar a aluna do curso de 

História Licenciatura da (UFRN)541 para que pudesse desenvolver o estágio 

supervisionado. 

Durante a conversa com o referido diretor e supervisor, foram surgindo 

algumas indagações em quanto aceitar a estagiária na escola, principalmente por 

parte do diretor, pois já haviam acontecido alguns problemas com estagiários na 

escola. O mesmo já tinha se decepcionado com os estagiários que foram aceitos 

pela escola para desenvolver seu trabalho na referida escola. Então, a partir dessas 

decepções que já tinha passado, ele já havia tomado à decisão de não aceitar mais 

nenhum estagiário na escola devido os problemas já ocorridos. Dessa forma, o 

mesmo pergunta: “você teria o compromisso total de não faltar com suas 

responsabilidades no período em que estiver no estágio?”542 

                                                           
 

540
 Projeto de Oficina desenvolvido na disciplina Estágio Supervisionado I, pelas alunas Larisse 

Santos Bernardo e Júlia Elisa de Freitas Arcanjo. 
541

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
542

 Pergunta feita pelo Diretor da Escola Municipal Arthéphio Bezerra da Cunha. 



 

 | ESTÁGIO INICIAL: APRENDENDO SER PROFESSOR NA PRÁTICA 574 

 

Depois dessa pergunta, a supervisora da escola em conversa diz ao diretor 

que poderia aceitar a estagiária na escola, tendo em vista que ela conhecia a aluna 

e que a mesma já tinha sido aluna da instituição e também ela teria sido aluna dela, 

e que poderia confiar, pois a mesma tinha compromisso com seus trabalhos e não 

iria falhar com seus compromissos e objetivos no período destinado ao estágio. A 

partir daí, o diretor aceitou, mas impôs uma condição para que pudesse iniciar os 

trabalhos deveria trazer uma carta de recomendação escrita pelo coordenador do 

curso. 

 
Em suma, o estágio é um centro de questionamentos por parte dos 
licenciandos e também pelos professores das escolas públicas, que 
nem sempre estão dispostos a ceder sua turma de alunos ao 
estagiário. Mas apesar de todos os obstáculos, cabe a nós 
continuarmos lutando para que sejam encontrados caminhos que 
levem a prática de ensino ou estágio supervisionado a superar as 
deficiências apresentadas, para dimensões mais produtivas. ( 
AGOSTINI, PAIM. 2006, 200). 

 

Já com a carta na mão, fez-se a segunda visita. Ao chegar à escola, procurei 

logo pela supervisora mostrei a carta e ela em seguida leva para entregar ao diretor. 

Feito isto, pedi ao diretor e a supervisora para fazerem o “Diagnóstico da Instituição 

Escolar – Campo de Estágio” (ANEXO I), como também passo para o diretor o 

“Roteiro de Entrevista com o Dirigente da Instituição” (ANEXO II). Em seguida falei 

para supervisora que precisava de um professor de história que esteja disponível a 

aceitar a estagiária em suas aulas, visto que possam conciliar os horários das outras 

disciplinas com o estágio. Logo após isso ela diz “temos sim inclusive o diretor desta 

escola, uma vez que suas aulas sempre são ministradas no horário inverso do seu, 

fala ainda tem outros professores, mas eles trabalham tanto nesta escola com em 

outras, assim não estando com horários disponíveis com os seus. Então por isso 

indico o diretor e professor de história.”543 

Após esta conversa, parto para falar novamente com o diretor e também 

professor de história, para saber se ele aceitava que o estágio fosse desenvolvido 

em suas aulas, uma vez que eram as aulas dele que estavam compatíveis com os 

meus horários. Na conversa e através da explicação, o mesmo aceitou sem 

                                                           
 

543
 Fala da supervisora da Escola Municipal Arthéphio Bezerra da Cunha. 
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problemas que as atividades do estágio fossem em suas aulas. Logo após, pedi a 

ele novamente para ele responder a “Entrevista com o Professor Regente” (ANEXO 

III).   

No decorrer da conversa, o professor regente indicou à turma que poderia ser 

desenvolvida as atividades do estágio, e nesta sugestão o mesmo indicou o 6º ano 

Vespertino do Fundamental II, pois segundo ele seria umas das melhores turmas a 

ser trabalhada, tendo em vista que é uma turma boa e ao mesmo tempo uma turma 

que veio da transição do Fundamental I para o Fundamental II. Porém, o professor 

fez algumas colocações sobre a turma, dizendo que boa parte que compunham a 

sala era de alunos da Zona Rural da cidade, e que talvez tenha alguns problemas 

em desenvolver as atividades propostas, tendo em vista que eles viajavam todos os 

dias, muitas das vezes ajudavam os pais nos afazeres do dia-a-dia. Entretanto, com 

todos esses problemas citados pelo professor titular, ele diz que seria ainda melhor 

trabalhar com esta turma, visto que os alunos gostavam de participar dos trabalhos 

propostos pelo professor, faziam as atividades e são alunos que obedecem ao 

professor.  

Em seguida ao trata com ele de como seria desenvolvido o estágio, e 

discutindo com o professor qual seria a melhor forma da aplicação, falei para ele que 

de início teria que ser feitas às observações, no caso seriam três observações e por 

último a aplicação da oficina. Em meio à conversa perguntei se poderia elaborar o 

projeto de oficina com outro conteúdo ou ele acharia melhor dá continuidade ao 

conteúdo que estava trabalhando com a turma? Ele respondeu da seguinte forma: 

prefiro que possa trabalhar em cima do conteúdo já discutido por mim, conteúdo 

este que envolve, ao mesmo tempo, os primeiros habitantes e as suas respectivas 

práticas pela sobrevivência, e a história local, pois como já discutido com você sobre 

a turma acho que eles não conseguiriam acompanhar a proposta feita por você.544 

Através da conversa entramos em um acordo, aceitei a proposta de 

desenvolver o projeto de oficina com base no conteúdo já trabalhado pelo mesmo, 

para que assim não houvesse nenhuma desavença entre ambos. Com base no 

conteúdo já discutido pelo professor, o projeto de oficina foi pensado no intuito de 

ser utilizado como um reforço ao conteúdo trabalhado pelo professor, sendo este 
                                                           
 

544
 Resposta dada pelo professor titular a pergunta que fiz. 
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aplicado de forma prática, relacionando-se com a história concreta. Dessa forma, 

mediante a tantos problemas que foram surgindo para o a aplicação do estágio, por 

fim pude fazer as observações e desenvolver o projeto de oficina como conclusão do 

Estágio Supervisionado I. 

 
O estágio deve ser uma experiência criativa e enriquecedora para o 
futuro professor, e não, um espaço onde vai reproduzir na prática, 
ensinar não é, apenas, transmitir conhecimento; é fazer do aluno o 
agente da construção de seu próprio saber e de sua prática social. 
Cabe ao professor prover as experiências adequadas e necessárias 
e orientar os alunos na vivência dessas experiências. (REGO, 1992, 
p. 40). 

  

 

Observações em sala de aula 

A primeira observação na sala do 6º ano foi numa sexta-feira à tarde no 4ª 

horário. Ao chegar à escola, todos os alunos se encontravam no pátio da escola, 

tendo em vista que nesse momento encontrava-se no horário do intervalo. Comecei 

a observá-los durante o intervalo e ao ver os mais novos e pequenos presumir logo 

que estes seriam os alunos que iria ter contato durante meu estágio, durante esta 

minha observação já bateu um pouco de nervosismo, uma vez que ao vê-los fiquei 

pensando será que vão gostar da minha presença, se vão ficar tímidos com a minha 

presença, se iria querer participar da atividade proposta para a conclusão do 

estágio, enfim muitas coisas se passaram no meu pensamento. Segundo Caimi: 

 
Durante essa fase inicial a carreira são comuns o sentimentos de 
insegurança, medo e uma forte sensação de despreparo para o 
exercício profissional, relacionados, dentre outros fatores relevantes 
citados por Huberman, ao distanciamento existente entre a teoria 
vivenciada nos cursos de formação e do dia-a-dia da cultura escolar. 
Trata-se, assim de uma fase complexa, repleta de sentimentos 
ambíguos, que desafia os futuros profissionais a refletirem e a 
tomarem posição quanto ao que é ser professor. (2008, p. 169). 

 

Após o termino do intervalo, o professor segue para a sala e juntamente vou 

com ele para a sala de aula. Estando já na sala de aula, o professor dialoga com os 

alunos e fala para eles que em algumas aulas dele iríamos contar com a presença 

de estagiárias. Em seguida faço as devidas apresentações, explico o porquê da 

minha presença nas aulas de história e do professor para que assim pudessem 

compreender e saberem que não precisariam se sentir incomodados com a minha 
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presença, mas mesmo assim percebi alguns olhares, olhares estes que 

demonstravam curiosidade e ao mesmo tempo de que gostariam de perguntar algo. 

Quando o professor vai iniciar sua aula, no primeiro momento faz-se a 

chamada, em seguida pede para os alunos abrirem o livro didático na página tal, 

depois retoma o conteúdo trabalhado na aula passada, pronunciando o que foi visto 

durante a aula, mas os alunos durante esta previa lembrança da aula passada não 

se pronunciam nenhum momento. Ao continuar o uso do livro didático, o professor 

passa um exercício que deverá ser trago na próxima aula, ou seja, um exercício 

para casa.  

Ao retomar o conteúdo da aula passada, o mesmo ao vê que os alunos estão 

calados começa a indagá-los a perguntas referentes ao conteúdo para que assim 

não pudesse ter a participação dos alunos. A partir destas perguntas feitas pelo o 

professor os alunos começam a participar da aula, tendo dessa forma uma aula a 

qual não há só a presença da fala do professor. Porém, não são todos que 

participam da aula, mas ficam calados escutando a fala do professor como também 

a participação de seus colegas, mas também é perceptível o domínio em sala que o 

professor tem para com seus alunos. 

No entanto, a aula não se passa apenas dessa forma. O professor titular não 

passa apenas o conteúdo para seus alunos, como já citado indaga os alunos através 

de perguntas e no decorrer da aula juntamente com os alunos vão construindo e 

elaborando a aula, para que não seja uma aula da qual só a presença do professor. 

O professor a indagar seus alunos constantemente através das perguntas faz com 

que eles possam está pensando, e a partir deste pensamento possa construir uma 

visão crítica e argumentada dos conteúdos. 

A segunda observação se deu no mesmo dia, só que no 5º horário com a 

mesma turma, uma vez que as aulas de história são seguidas ocorrendo duas vezes 

durante a semana. Nesta segunda observação o professor da continuidade ao 

conteúdo que estava trabalhando na aula anterior, continua a indagar os alunos com 

perguntas, utilizou-se da lousa para que houvesse a melhor compreensão por parte 

dos alunos, também passou neste momento a trazer para eles os significados das 

palavras que eram desconhecidas pelos alunos, passa a fazer a leitura do conteúdo 

exposto no livro didático.  
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Porém utiliza-se de novas pesquisas, frisa que não há apenas o livro didático 

como forma de trabalhar o conteúdo, que a outras fontes que podem ser utilizadas 

para a discussão acerca da temática e que não podem ser esquecidas, uma vez que 

são outras formas e fontes para o enriquecimento do conhecimento do professor. 

Ainda na aula, discute o conceito de fronteira, a origem do continente americano, 

sempre faz ligações com o presente, discute com os alunos a aprendizagem da 

leitura dos séculos na possibilidade de que muitos deles ainda não sabiam fazer 

esta leitura. Então, foi através desta discussão dos séculos que um dos alunos 

decidiu ir ao quadro para dizer qual século estava sendo tratado na aula do 

conteúdo. 

O professor prefere que haja a participação dos alunos, uma vez que assim 

pode ter mais o domínio da aula, visto que não há a dispersão por parte dos alunos 

na aula, assim não atrapalhando o mesmo e os colegas de classe. Ao término da 

aula, alguns alunos procuram por mim e fizeram algumas perguntas, eram simples 

curiosidades que eles estavam. Respondi a todos e fiquei muito emocionada ao 

perceber que alguns deles tinham gostado da minha presença na sala de aula. Em 

seguida fui conversar com o professor e ele acaba por explicar o porquê de ser um 

pouco tradicionalista em suas aulas. Ele em sua fala diz o seguinte: a opção em 

trabalhar com a história tradicional é porque como já fala pra você, esta é uma turma 

que se encontram numa realidade bastante complexa, tendo em vista que tiveram 

um déficit de aprendizagem no ensino fundamental I e ainda são moradores da zona 

rural do município. Então para poderem acompanhar faço esta opção, mas não 

menosprezo as outras formas de se trabalhar em sala, é tanto que faço opção 

algumas vezes em trabalhar com as novas tecnologias. 545 

 
Os professores como seres humanos se constroem em sociedade, 
ou seja, em ambientes sociais tais como em família, na Escola, na 
Universidade e, posteriormente, na Escola como profissionais; esta 
construção é permanente a acontece nas mais diversas relações 
sociais. Especialmente, no espaço profissional onde fazer-se é 
inteiramente social e acima de tudo humanizador. (AGOSTINI, PAIM. 
2006, p. 189). 
 

                                                           
 

545
 Explicação do professor titular sobre sua escolha em trabalhar com a história tradicional. 
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  A terceira observação feita foi também em uma sexta-feira, após o intervalo 

no 4º horário. Chegando a escola faço primeiramente uma visita a sala dos 

professores, uma vez que sou muito bem recebida por todos e seguida parto para a 

sala de aula mais o professor titular. Ao chegar à sala o professor desta vez prefere 

trabalhar outra metodologia, visto que o conteúdo já discutido em sala tinha 

encerrado e antes de partir para um novo conteúdo preferiu trazer para seus alunos 

um filme, filme este chamado “Apocalipse”. 

Ao decidir por esta escolha, o professor antes de passar o filme tem uma 

conversa com os alunos e explica que no decorrer do filme eles iriam se deparar 

com cenas muito fortes, mas que é um filme que pode ser entendido, compreendido 

e ser vistos por todos eles. No entanto, sugere ao alunos, ou melhor,  aos alunos 

que não conseguem ver as cenas fortes que podem se retirar e irem para a 

biblioteca fazer algumas leituras. Aceita a proposta pelo professor boa parte da 

turma prefere ir para a biblioteca, uma vez que esta saída da sala foi feita 

especialmente pelas meninas, tendo em vista que elas disseram que não gostariam 

de estar presente em sala, pois não aguentariam ver tas cenas, ficando assim 

apenas os meninos, visto que gostaram da ideia do professor de ver o filme e as 

cenas fortes que se encontravam no mesmo. 

O Professor trás o filme com uma proposta de reforçar o conteúdo das aulas, 

para que eles tivessem uma visão mais ampla do conhecimento, mesmo sabendo 

que era apenas uma representação dos conteúdos trabalhados. Os alunos gostam 

do filme, fazem perguntas, fala para o professor de algumas cenas que fazem 

ligação com o conteúdo, entre outras coisas. 

Para concluir as observações, faço a última observação, ou seja, a quarta, 

feita no mesmo dia no 5º horário. Esta foi dada a continuação do filme, os quais se 

encontravam na sala as mesmas pessoas, com o mesmo entusiasmo do início do 

filme, pois gostaram da forma de aula do dia, não sendo esta uma aula a qual o 

professor falava e queria ouvir a fala deles. Foi assim a última observação, cheia de 

perguntas por parte dos alunos, a participação através das perguntas ao professor 

sobre o filme, o gosto que eles tinham em estarem vendo o filme, as relações feitas 

a partir dos conteúdos trabalhados com o filme que estava sendo exposto. 

No termino da aula estive conversando com o professor da aula de hoje que 

foi muito proveitosa com a proposta do filme, tendo em vista que esta metodologia 
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da utilização de filmes em sala de aula teve um bom resultado em sua aula, uma vez 

que gostaram do filme. Depois passo a tratar da conclusão do estágio, tratando de 

como seria a próxima vez que voltasse a escola, que seria a aplicação da proposta 

de oficina para desenvolver na sala de aula, tendo em vista que após as 

observações deveríamos ter uma concretização, ou seja, um produto final de como 

foi o estágio proposto. 

 

O primeiro contato com a realidade profissional produz sentidos 
diversos entre os diferentes sujeitos, fazendo emergir sentimentos de 
ansiedade, nervosismo, medo, insegurança, frustração, impotência, 
alegrias efêmeras, tristezas fugazes, enfim, (des)ajustes emocionais 
e cognitivos que vêm e que passam. (CAIMI, 2008, p. 171). 

 

Oficina aplicada 

A aplicação da oficina foi em uma segunda-feira, após alguns problemas que 

se encontraram no meio do caminho, problemas estes que foram os feriados que 

todos basicamente caiam na sexta-feira impedindo assim a conclusão do meu 

estágio. Após todos esses problemas pode-se desenvolver a proposta de oficina 

elaborada pelas alunas Júlia Elisa de Freitas Arcanjo e Larisse Santos Bernardo. 

A proposta feita e aplicada foi a seguinte: 

Através do que foi dialogado com o professor titular, desenvolveu-se um 

projeto de oficina para ser aplicado em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental 

II, com o seguinte tema: “Desenvolver a história concreta através da representação 

de pinturas rupestres e de objetos de cerâmica”. O tema gerador deste projeto foi 

pensado diante das dificuldades da turma apresentada pelo professor durante o 

diagnóstico.  

Esta teve como justificativa: Diante do diagnóstico feito com o professor, foi 

desenvolvido um projeto de oficina baseado na continuação do conteúdo que estava 

sendo trabalhado em sala de aula. Os alunos, que fazem parte do 6º ano Vespertino, 

se encontram numa realidade bastante complexa, tendo em vista que tiveram um 

déficit de aprendizagem no ensino fundamental I e ainda são moradores da zona 

rural do município. 

O conteúdo trabalhado pelo professor titular envolve, ao mesmo tempo, os 

primeiros habitantes e as suas respectivas práticas pela sobrevivência, e a história 

local. Mediante a dificuldade da turma, o professor faz a opção de trabalhar com a 
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historiografia tradicional, no entanto, problematiza os fatos através de 

questionamentos. 

Desse modo, o projeto de oficina foi pensado no intuito de ser utilizado como 

um reforço ao conteúdo trabalhado pelo professor, sendo este aplicado de forma 

prática, relacionando-se com a história concreta. 

Os objetivos foram os seguintes: 

Objetivo geral: Mostrar para os alunos através do exercício prático que é 

possível aproximar a história da realidade na qual estão inseridos.  

Objetivos específicos: Propor uma reprodução das pinturas rupestres em 

pedras feitas pelos primeiros hominídeos, mostrando a importância que estas 

desempenhavam para as sociedades primitivas. 

Desempenhar juntamente com a reprodução das pinturas rupestres, o 

desenvolvimento de objetos de cerâmica, levando em consideração a aplicabilidade 

que estas tinham dentro das sociedades. 

A metodologia utilizada foi a seguinte: 

Diante dos primeiros contatos estabelecidos entre os estagiários e a instituição 

de ensino, e o diagnóstico feito por estes, pode-se dar início ao primeiro estágio da 

oficina: as observações. Estas consistem em presenciar o envolvimento dos alunos, 

juntamente com o professor, levando em consideração a forma como o professor 

desenvolve as aulas e como os alunos interagem com as metodologias utilizadas em 

sala de aula.  

Realizadas as observações, dar-se início ao desenvolvimento da oficina. Em 

um primeiro momento, foi feita uma pequena exposição do conteúdo, considerando 

que este já foi apresentado pelo professor e irá servir como um reforço para os 

alunos. Em seguida, foi distribuído um pequeno texto didático, contendo as 

principais informações sobre os primeiros povos a habitar a terra, as suas principais 

práticas pela sobrevivência, além de ilustrações acerca das pinturas rupestres e da 

produção de objetos de cerâmica, sendo elencada, nesse contexto, a importância 

que estas desempenhavam para as sociedades primitivas. 

Feito isto, dar-se início ao processo de confecção das pinturas em pedras e 

da produção de objetos de cerâmica. Dessa forma, os alunos poderão experimentar 
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as práticas desenvolvidas pelos primeiros hominídeos e sentir que a história 

construída a milhões de anos pode se encontrar mais próxima deles.546 

Foi através desta produção de projeto de oficina que pude desenvolver o 

produto final do estágio. A aplicação da oficina no 6º ano teve bons resultados, uma 

vez que contamos com a participação dos alunos, eles se envolveram na produção 

das pinturas rupestres e da confecção das cerâmicas, gostou da diversidade que 

teve em sala, a união com seus colegas, o entusiasmo e a felicidade estampada foi 

um dos pontos que ficou perceptível durante a produção da oficina, como também 

estiveram desenvolvendo um trabalho que estava longe e perto da realidade dos 

mesmos. 

Dessa forma, a aplicação da oficina obteve os resultados desejados, estando 

satisfeito o professor titular, não deixando qualquer dúvida de que ao aceitar a 

presença da estagiária cumpriu com os seus compromissos, fazendo com que caso 

estivem prontificados a aceitarem novamente na escola. Diante disso, com esta 

finalização que o diretor, professor e a supervisora gostaram da atuação, do 

compromisso e responsabilidade, se propuseram novamente a aceitarem a 

presença de estagiários. 

Considerações finais 

Após o término das observações e a aplicação da oficina, entre todos os 

problemas enfrentados inicialmente, pude por fim aplicar meu estágio na escola 

escolhida, ter o contato com a sala de aula, mesmo com o medo, a insegurança, o 

nervosismo, com o sentimento de ansiedade, o estágio foi bem sucedido, tendo um 

bom relacionamento entre as pessoas que compõem a Escola Arthéphio Bezerra da 

Cunha e, principalmente cumprindo o objetivo desejado e alcançado, uma vez que 

não decepcionei a confiança imposta pelo diretor da instituição. 

Portanto, ao finalizar o estágio pude compreender a importância de conciliar 

teoria e prática, uma vez que sem ambas não podemos ser profissionais e que as 

experiências do ser professor vão sendo construídas ao longo dos anos que 

estiverem em sala de aula.    

 

                                                           
 

546
 Refere-se ao projeto de oficina feito por Júlia Elisa de Freitas Arcanjo e Larisse Santos Bernardo, para o 

desenvolvimento da oficina de conclusão do Estágio Supervisionado I. 
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ANEXO I - DIAGNÓSTICO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR - CAMPO DE ESTÁGIO 
 

IDENTIFICACAO E CARACTERIZAÇÃO: 

Nome da 

Escola: 

 

Rede de 

Ensino: 

 

Ende

reço: 

 

Ba

irr

o: 

 CEP

: 

 

Municí

pio: 

 

Fon

e: 

 

Diretor 

(a): 

 

Data de 

Criação: 

 

Porte da 

Escola:  

Pequena  Média  Grand

e 

 

Nível/ Modalidade de 

Ensino: 

 Educação 

Infantil 

 Ensino 

Fundam

ental 

 Ensino 

Médio 

 

Educação 

de 

Jovens e 

Adultos 

     

Turno de 

Funcionamento: 

Matutino  Vesperti

no 

 Noturn

o 

 

Número de salas 

de aula: 
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Número de turmas por 

turno: 

Matutino  Vesperti

no 

 Noturn

o 

 

 

DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE APOIO PEDAGÓGICO: 

Sala da Direção  Sala da Vice- Direção  Secretaria  

Arquivo  Sala de orientação e coordenação 

pedagógica 

 

Sala dos professores  Biblioteca  Auditório  

Sala de recursos 

audiovisuais 

 Sala de leitura  Laboratório 

de 

informática 

 

Outros laboratórios  Especificar: 

Cozinha  Refeitório  Área de 

recreio 

 

Quadra de esportes  Área livre  Outros  

Especificar:  

 

RECURSOS HUMANOS: 

Quadro 

administrativo: 
Completo  Incompleto   

Se incompleto, 

qual o motivo? 
 

Quadro de 

Professores 

 

 

Psicopedagogo  Coordenador pedagógico  

Supre a 

necessidade? 

Justifique. 
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RECURSOS MATERIAIS:  

Número de 

Carteiras: 

Suficiente  Insuficie

nte 

 

Estado de 

conservação: 

Excel

ente 

 B

o

m 

 Reg

ular 

 Precário  

 

MOBILIÁRIO DAS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS:        

Suficiente  Insuficient

e 

 

Estado de 

conservaçã

o: 

Excelent

e 

 

 

 

Bo

m 

 

 

Regula

r  

 

 Precário  

 

EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS:  

 

Computador 

 

 

 

Videocassete 

 

Aparelho de 

TV 

 

 

Retroprojetor 

 

 Projetor de 

Slide 

 

Filmadora 

 

 

 

Máquina de Xerox  Máquina 

fotográfica 

 

DVD  

 

Aparelho de som 

 

 Serviço de 

som 

 

 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO:  

Suficiente  Insuficiente  

Atualizado                     Desatualizado  Não Possui  
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RECURSOS DIDÁTICOS: 

Suficientes  Insuficientes  

Bem utilizados  Mal utilizados  

 

MERENDA ESCOLAR: 

Suficiente  Insuficiente  Boa qualidade  

Má 

qualidade 

 Não recebe   

 

RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS: 

FNDE  PDE/ FUNDESCOLA ( 

PAP/PEP) 

 

Fundo Rotativo  Outros  

Especificar: 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS: 

A escola possui Projeto Político Pedagógico?  Em que fase ele se encontra? 

 

 

Como se processa o planejamento das atividades escolares? Quem participa 

do planejamento? 
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A equipe técnico-administrativa estimula o trabalho coletivo na escola? Os 

professores contam com apoio técnico para acompanhamento das ações 

docentes?  

 

 

Como são trabalhados os temas transversais em relação ao currículo 

praticado pela escola?A escola selecionou alguma disciplina da parte 

diversificada do currículo que atende aos interesses do aluno e da realidade 

social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De que forma a escola avalia o desempenho dos seus alunos? 

 

 

 

 

 

 

 

A escola realiza a avaliação institucional? Como e quando? 
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PARECER FINAL: 
 
Os alunos devem construir um parecer da escola campo de estágio com base no 
diagnóstico e na observação realizada, considerando os seguintes aspectos: 
 

a) Aspectos físico-estruturais; 
b) Recursos humanos; 
c) Qualidade do trabalho pedagógico; 
d) Aspectos positivos e negativos detectados; 
e) Possíveis soluções; 
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ANEXO II – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O DIRIGENTE DA 

INSTITUIÇÃO 

 

1) Nome do dirigente:  
2) Tempo de trabalho na instituição?  
3) Formação (cursos):  
4) Quem na instituição é responsável pelo planejamento, execução e avaliação 

das ações? 
5) Como se da o ingresso na instituição (qual processo): 
6) Quais os procedimentos utilizados para alcançar os objetivos pré – 

estabelecidos? 
7) Os espaços existentes são suficientes para as necessidades? 
8) Como ocorre a promoção funcional ou não é prioridade? 
9) Que ações são estabelecidas para a satisfação pessoal dos funcionários? 
10)Quais as prioridades além do capital, visadas pela direção da instituição? 
11)Que necessidade, aparente, a escola aponta para ser trabalhada por nós?  
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ANEXO III - ENTREVISTA COM O PROFESSOR REGENTE 

 

 

 

1  Nome do (a) professor (a):  

2  Tempo de trabalho em sala de aula:  

3  Formação (curso e habilitação):    

4  Quem orienta o seu trabalho docente e como este se realiza? 

5  Quais os critérios utilizados para elaboração deste trabalho diariamente? 

6  Você estuda em casa ou na Escola? Quais autores você usa como 

referência? 

7  Quais espaços da escola você utiliza para realizar a sua prática? E quanto 

aos recursos didáticos? 

8  Que conteúdos já foram trabalhados neste ano e quais ainda serão 

trabalhados? 

9  Como você age nas diferentes situações de disciplina na sala de aula?  

10  Como são identificadas as dificuldades de aprendizagem? O que é feito para 

superá-las?  

11  Como você avalia o processo de ensino-aprendizagem? Que critério utiliza? 
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PERFIS ATLÂNTICOS: CANDIDATOS AO GOVERNO DA CAPITANIA DO 

RIO GRANDE NO SÉCULO XVIII 
 

Leonardo Paiva de Oliveira (Graduando) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Orientadora: Carmen Margarida Oliveira Alveal 
leonardopaivalpo@gmail.com 

 
Resumo: 
Ocupar um cargo de governança nas capitanias do ultramar no Império português 
significava, na maioria das vezes, prestações de serviços realizados anteriormente 
que de alguma maneira contribuíram para o bom funcionamento do Império. No 
processo de seleção dos indivíduos para a ocupação desse cargo era levado em 
consideração suas qualidades sociais e trajetórias de vida. A forma de seleção 
dependia da importância da localidade, em espaços de maior importância a seleção 
era feita diretamente com o rei, já em espaços menos importantes, essa seleção era 
feita a partir de um concurso em que os nomes desses candidatos eram analisados 
pelo Conselho Ultramarino e posteriormente era elaborada uma lista, sendo 
colocada em ordem de preferência a nomeação dos candidatos. Essa lista era 
denominada de relação dos candidatos ao governo, nela continha não apenas o 
nome dos indivíduos que estavam concorrendo ao cargo, como também uma breve 
descrição dos seus principais feitos durante suas vidas, destacando os cargos que 
ocuparam bem como as localidades em que atuaram.  Dessa forma, a partir do 
estudo dessas listas, esse trabalho pretende analisar o perfil dos candidatos ao 
cargo de capitão-mor do Rio Grande durante século XVIII.  
Palavras chaves: Capitania do Rio Grande; Governo; Perfis. 

 

O processo de seleção dos governadores das capitanias da América 

portuguesa passava por diversas instâncias e consultas. Primeiramente abria-se um 

prazo para a candidatura, depois o Conselho Ultramarino iria analisar os nomes e 

dispô-los em uma lista organizada hierarquicamente para depois mandar para o Rei 

e assim conseguir o despacho régio.547A tendência após a Guerra de Restauração 

foi que os cargos de grande importância, sejam eclesiásticos ou de governança, 

fossem concedidos a pessoas de cada vez maior qualidade, principalmente no caso 

dos governos-gerais e vice-reinados da Índia e do Brasil. A partir dessa afirmativa 

Nuno Gonçalo e Mafalda Soares fazem o seguinte questionamento:  “[...] Mas os 

                                                           
 

547
 MONTEIRO, Nuno. Governadores e capitães-mores do império atlântico português no século XVIII. In: 

BICALHO, Maria Fernanda; FERLINE, Vera Lúcia. Modos de governar: ideias e práticas políticas no império 
Português – Séculos XVI-XIX. São Paulo: alameda, 2005. 
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outros governos e capitanias do Atlântico, muito mais numerosos e cujo exercício se 

revelava por vezes penosos, será que não contrariariam  essa tendência?”.548 Desta 

forma, partindo deste questionamento, esse trabalho pretende analisar o perfil dos 

candidatos ao governo do Rio Grande durante o século XVIII.   

Dos 16 governos que teve a capitania do Rio Grande no período analisado, 

em alguns deles não foi possível identificar os candidatos, seja por falta de 

documentos ou ao péssimo estado dos mesmos, como no caso da relação de 

candidatos ao governo em que Domingos de Morais Navarro foi candidato.  Nos 

casos das relações de André Nogueira da Costa (1708-1711), Salvador Álvares da 

Silva (1711-1715) e Luís Ferreira Freire (1718-1722) não foi possível até o momento 

identificar a documentação referente a escolha deles, apenas suas cartas patentes 

no ato de nomeação dos mesmos no posto de capitão-mor por parte do rei549. Tais 

cartas patentes apenas possibilitam delinear o perfil daqueles que foram 

selecionados, permanecendo, infelizmente, ainda obscuro o perfil dos demais 

candidatos que não foram escolhidos. 

O primeiro governo do Rio Grande, no século XVIII, foi o de Antônio Carvalho 

de Almeida (1701-1705). Acreditasse que para esse caso não houve um concurso 

como normalmente acontece para a seleção do próximo capitão-mor, pois até o 

momento não foi encontrada nenhuma documentação referente a isso e também 

porque a sua nomeação ocorreu devido à indicação de seu irmão, o padre Miguel 

Carvalho de Almeida, sacerdote do hábito de São Pedro550, que tinha mandado um 

requerimento ao rei pedindo autorização para atuar nos sertões do Rio Grande e 

também para que o seu irmão, Antônio Carvalho de Almeida fosse junto com ele 

àquela capitania, assumindo o cargo de capitão-mor da mesma. O rei encaminhou o 

requerimento do Padre ao presidente do Conselho Ultramarino, D. Francisco de 

                                                           
 

548 MONTEIRO, Nuno; CUNHA, Mafalda Soares. Governadores e capitães-mores do Império Atlântico português 
nos séculos XVII e XVIII. In: MONTEIRO, Nuno; CARDIM, Pedro; CUNHA, Mafalda Soares (Org.).  Optima Pars 
Elites Ibero-americanas do Antigo Regime. Lisboa: ICS, 2005, p. 196. 
549 LEMOS, Vicente de; MEDEIROS, Tarcísio. Capitães-mores e governadores do Rio Grande do Norte : 1701-
1822. Natal: Instituto Histórico e Geográfico do RN, 1980. v. 2. 
550

 ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 10016. 
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Távora, para que se fosse feita uma consulta a respeito deste requerimento551. Ao 

analisar sua carta patente, tem-se o seguinte trecho:  

Faço saber aos que esta minha carta patente virem que em 
consideração do que se me representou a favor do Padre Miguel 
Carvalho em ordem ao serviço que se vai fazer nos sertões do Assu, 
e da melhor execução que nele pode ter servido seu irmão Antonio 
Carvalho de Almeida, Capitão-mor[...].   552 

 

A partir do trecho acima, pode-se perceber como a indicação de Miguel Carvalho 

teve alguma influência no processo de escolha do novo capitão-mor. Agora é 

importante destacar que Antônio Carvalho de Almeida era um Moço da Câmara da 

casa de Sua Majestade, ou seja, possuía um título nobiliárquico importante553, 

consequentemente, deveria ser alguém com algum prestígio na Corte, assim como o 

seu irmão. Além da própria influência que deveria existir, a sua escolha seguia a 

tendência de selecionar para os cargos de governanças os homens de melhor 

qualidade social.  

 O próximo governo foi o de Sebastião Nunes Colares (1705-1708). Na 

consulta554 que antecede a sua nomeação, concorreram ao cargo também Luiz de 

Sousa Furna, Antônio Rodrigues Colaço,  José Porrate de Álvares e Castro e 

Gabriel da Silva Lagos. Dentre os cinco candidatos, nenhum possuía algum título 

nobiliárquico, apenas experiência militar e, em alguns casos, experiência em outros 

cargos do governo que não eram militares. Sebastião Nunes Colares, segundo o seu 

currículo, possuía uma vasta experiência militar, com mais de 23 anos de atuação, 

atuando nos postos de soldado, alferes ajudante, capitão de infantaria e de navios e 

também capitão-mor da capitania do Sergipe. Durante seu período de atuação, 

passou por diversas localidades, como em Goa, Meca, Portugal e Sergipe, 

mostrando que tinha um experiência Atlântica. Dentre as diversas atividades 

                                                           
 

551 AHU-RN, Documentos Avulsos, Cx. 01, Doc. 56. 
552 REGISTRO da patente do capitão-mor Antonio Carvalho de Almeida Apud LEMOS, Vicente de; MEDEIROS, 
Tarcísio. Capitães-mores e governadores do Rio Grande do Norte : 1701-1822. Natal: Instituto Histórico e 
Geográfico do RN, 1980. v. 2. 
553 Para mais informações sobre esse título ver:  SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Ser Nobre na colônia. São Paulo: 
UNESP, 2005. Especialmente p. 68.   
554 AHU-RN, Documentos Avulsos,  Cx. 01, Doc. 58. 
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realizadas, tem destaque a escolta que ele fez do vice rei, Antônio de Mello e 

Castro, do Brasil a Portugal. Já Luiz de Sousa Furna também possuía uma vasta 

experiência militar, cerca de 21 anos de atuação, todos esses 21 anos na capitania 

da Paraíba. Ocupou os cargos militares de capitão de cavalos e coronel das 

ordenanças. Além de sua experiência militar, chegou a ocupar durante algum tempo 

os postos de provedor e contador da Fazenda Real, e posteriormente ocupou os 

cargos de juiz de órfãos,  ouvidor e auditor da gente de guerra, todos esses cargos 

na capitania da Paraíba. Outro candidato, Antônio Rodrigues Colaço, serviu em 

Pernambuco durante 23 anos como praça de soldado, alferes de infantaria paga, e 

capitão de ordenança555. Além de ocupar esses cargos militares, foi também 

procurador do Senado da Câmara da vila de Olinda e Tesoureiro da Santa casa de 

Misericórdia. O quarto candidato, José Porrate de Álvares e Castro, serviu durante 

quatro anos no posto de Capitão de infantaria, no terço do Mestre de Campo Manoel 

Álvares de Moraes Navarro, atuando principalmente na chamada Guerra dos 

Bárbaros556, deslocando-se principalmente entre as capitanias da Paraíba e Rio 

Grande. Finalmente, Gabriel da Silva Lagos possuía cerca de treze anos de 

experiência militar, ocupando os postos de soldado, Ajudante supra e Sargento-mor 

na capitania do Sergipe. 

 Feita a análise dos currículos desses candidatos, o Conselho Ultramarino 

colocou em primeiro lugar Sebastião Nunes Colares, em segundo lugar Luis de 

Sousa Furna e em terceiro Antônio Rodrigues Colaço, deixando os demais 

candidatos sem colocação, mostrando dessa forma que eles não deveriam ser 

levados em consideração no ato da escolha do rei. Dentre os três escolhidos pelo 

Conselho, eles eram os que possuíam maior experiência militar, e tendo alguns  

experiências em outros cargos do governo fora da esfera militar, mas vale ressaltar 

                                                           
 

555
 Pela descrição do documento, aparentemente Antônio Rodrigues Colaço passou de alferes de infantaria 

paga para capitão de ordenança. Tal mudança de cargo e de tipo de tropa foi uma estratégia adotada pela 
Coroa, que selecionava para os cargos de comando das ordenanças pessoas provenientes do oficialato das 
tropas regulares.  Para mais informações, ver: MELLO, Christiane Figueiredo Pagano de. Forças militares no 
Brasil colonial. In: Possamai, Paulo (Org.). Conquistar e defender: Portugal, Países Baixos e Brasil. Estudos de 
História Militar na Idade Moderna.  
556 Para mais informações sobre essa guerra, ver: PUTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a 
colonização do sertão Nordeste do Brasil 1650-1720. São Paulo: Edusp, 2000. 
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que desses três, apenas Sebastião Nunes Colares possuía uma experiência além 

das terras americanas e também foi o único que já tinha ocupado o posto de 

Capitão-mor anteriormente, mostrando neste caso que quando os títulos 

nobiliárquicos estavam em falta, ou seja, quando não se podia avaliar pela qualidade 

titulada dos indivíduos, a experiência militar era o fator determinante na escolha.  

 Na consulta que antecede o governo de Domingos Amado (1715-1718)557, um 

total de três candidatos se colocaram à posição de serem nomeados para o posto de 

Capitão-mor. Foram eles o próprio Domingos Amado, Antônio de Souza Caldas e 

Fernão Lobo de Souza. Analisando o currículo deles, para o primeiro, consta que 

serviu por tempo de 18 anos, todos eles na Europa, nos postos de praça de soldado, 

sargento supra, furriel-mor, alferes e Capitão de infantaria, dando-se destaque de 

sua participação na Guerra de Sucessão Espanhola, combatendo em diversas 

cidades daquele reino, chegando durante os combates a ser ferido por “sete feridas 

penetrantes” e sendo inclusive feito prisioneiro e enviado para França, para depois 

conseguir retornar a Portugal, não sendo esclarecido como ocorreu a sua liberação. 

O segundo candidato, Antônio de Souza e Caldas, serviu durante cerca de sete 

anos na Catalunha, nos postos de furriel-mor, alferes, tenente e capitão de 

infantaria. Sua participação também foi focada na Guerra de Sucessão Espanhola, 

envolvendo-se em diversos embates com as tropas inimigas de Portugal, chegando 

a ter que atravessar um rio com a água pelos peitos carregando o peso das cargas 

de munições e artilharias que tinha conquistado do inimigo. Outro candidato, Fernão 

Lobo de Souza, consta ter servido a Portugal por um período de 16 anos, no próprio 

país, no reino de Angola, na praça da Bahia e na capitania de Sergipe, nos postos 

de praça de soldado, capitão de esquadra, alferes pago, ajudante supra e capitão-

mor da capitania de Sergipe. Possuía grande experiência marítima, navegando por 

diversas localidades e participando de alguns conflitos em alto mar. Acompanhou o 

Governador de Angola, Henrique Jacques de Magalhães, do Rio de Janeiro até 

Angola. Quando foi capitão-mor de Sergipe e teve notícias da morte do rei Dom 

Pedro II, organizou naquela capitania junto com os oficiais da Câmara, um evento de 

                                                           
 

557
 AHU-RN, Documentos Avulsos, Cx. 01, Doc. 77.  
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solenidade, fazendo com que os nobres e oficiais de milícias descarregassem 

grandes cargas de mosqueteiras em homenagem ao falecido rei. 

 Ao fim da listagem dos nomes dos candidatos e de seus feitos, o Conselho 

Ultramarino decidiu votar em primeiro lugar em Domingos Amado, alegando que 

este era o que possuía maior experiência dentre os candidatos e também porque 

deu grande contribuição no conflito em que esteve envolvido, destacando o fato dele 

ter sido ferido sete vezes nas suas batalhas. Em segundo lugar foi escolhido Antônio 

de Souza Caldas, por ter servido sempre com grande valor durante a guerra. E por 

fim, Fernão Lobo de Souza, sem ser colocada nenhuma justificativa. Dentre os 

critérios destacados pelo Conselho, mais uma vez a experiência teve grande peso. 

Assim como no caso analisado anteriormente, não existia entre os candidatos 

nenhum que possuísse alguma distinção nobiliárquica, por isso a escolha pela 

experiência. No entanto, vale destacar que dentre eles o único que possuía 

experiência como capitão-mor foi o que ficou em terceiro lugar, mostrando aqui que 

tal experiência não teve tanto peso no momento da escolha pelos conselheiros. 

Enquanto aos dois primeiros colocados, o fato de eles terem participado da Guerra 

de Sucessão teve grande relevância, o que evidencia que a experiência militar era 

de grande importância. Interessante de se destacar dentre os feitos dos candidatos, 

foi a tentativa de criar uma imagem heroica de seus feitos, como no caso de 

Domingos Amado, que destacou o fato de ter sido ferido sete vezes e levado como 

refém; assim como a tentativa de se mostrar intimamente conectado ao poder do rei 

como um fiel vassalo, quando Antônio de Souza e Caldas tentou mostrar sua 

fidelidade máxima ao destacar as homenagens que organizou em respeito da morte 

de seu amado rei.  

 Na consulta referente à nomeação de José Pereira da Fonseca (1721-

1728)558, concorreram ao cargo de capitão-mor as seguintes pessoas: José Pereira 

da Fonseca, Pasqual de Souza e Patrício da Nóbrega de Vasconcelos.  Analisando 

os seus currículos, consta que o primeiro serviu por tempo de 33 anos em diversas 

espacialidades, sendo elas, Pernambuco, Angola e Bahia, ocupando os cargos de 
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 AHU-RN, Documentos Avulsos, Cx. 02, Doc. 08. 
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praça de soldado, sargento-supra, alferes ajudante e capitão de infantaria do terço 

pago que serviu de guarnição da praça de Olinda. Esteve presente em diversas 

embarcações, fosse pela costa do Brasil fosse, entre o Atlântico, mostrando-se um 

experiente marinheiro. Chegou a receber agradecimentos do governador de 

Pernambuco, Félix José Machado de Mendonça, pelos seus serviços naquela 

capitania. O próximo candidato, Pasqual de Souza, consta ter servido por um 

período de cerca de 21 anos, em Pernambuco, Cerará e Rio Grande, como praça de 

soldado, sargento supra, alferes ajudante, sargento-mor da fortaleza do Rio Grande 

e capitão de infantaria do terço de guarnição de Olinda.  Na sua experiência militar, 

participou de conflitos contra os indígenas, auxiliando o governador de Pernambuco, 

Sebastião de Castro Caldas, que estava ferido por um tiro que recebeu559. E por fim, 

Patrício da Nóbrega de Vasconcelos consta ter servido por cerca de dez anos nas 

províncias da Beira, Trás os Montes, Alentejo e nas cidades do Recife e Ceará. 

Ocupando os cargos de praça de soldado, alferes, tenente e capitão de infantaria. 

Dentre os feitos destaca-se sua participação na Guerra de Sucessão Espanhola, 

envolvido em diversos embates, principalmente na fronteira entre os dois reinos, nas 

intermediações do rio Caya, conquistando fortes e artilharia inimiga. Conseguindo ter 

sucesso em suas empreitadas, chegou a receber, ainda durante o conflito, uma 

carta de agradecimento do rei pelos seus serviços. No Brasil, merece destaque sua 

participação no processo de restauração da Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, 

no Ceará, serviço este que o fez receber novamente mais uma carta de 

agradecimento do rei pelos seus serviços.  

 Após a análise dos currículos dos candidatos, o Conselho Ultramarino votou 

em primeiro lugar em Pasqual de Souza, pois foi dentre os opositores, aquele que 

ocupou o posto de maior graduação, o de sargento-mor, naquela mesma capitania. 

Em segundo lugar foi escolhido José Pereira da Fonseca e em terceiro, Patrício da 

Nóbrega, não tendo nenhuma justificativa para esses dois. Importante destacar 

nessa consulta, que além da classificação designada pelo Conselho, também foi 

colocada a escolha de dois conselheiros, os doutores Manoel Fernandes Varges e 

                                                           
 

559 No documento não fica claro o motivo do tiro, mas pelo o que deixa entender foi durante o conflito com os 
indígenas. 
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José de Carvalho Abreu, que votaram em primeiro lugar em José Pereira da 

Fonseca, justificando suas escolhas devido a vasta experiência do mesmo, e em 

segundo lugar em Pasqual de Souza. Mostra-se, nesse caso, que dentro do próprio 

Conselho Ultramarino não existia um consenso. Terminou sendo escolhido pelo rei, 

José Pereira da Fonseca. Nesse processo de escolha, pode-se perceber que parte 

do Conselho decidiu por aquele que teve experiência na patente de maior grau na 

hierarquia militar, enquanto para outra, mais valeu o tempo de serviço de José 

Pereira, que era maior do que o de Pasqual de Souza, ou seja, mesmo tendo menos 

prestígio de certa forma, por ocupar um cargo de menor importância, sua 

experiência por ser mais vasta, cerca de 12 anos a mais, foi o que mais foi levado 

em consideração. Interessante de se destacar nessa relação analisada, é que na 

parte que diz respeito a Patrício da Nóbrega, afirma que ele recebeu uma carta de 

agradecimento do rei, com este dizendo que suas obras ficariam em sua real 

lembrança para os momentos de lhe conceder alguma mercê, o que foi lembrado 

pelo suplicante, mas que no entanto, para essa mercê em específico, suas obras 

não foram o suficiente para o fazer ganhar.  

 Na consulta referente à nomeação de João de Barros Braga (1731-1734), 

participaram do concurso João de Barros Braga, João de Teive Barreto de Menezes, 

José Henrique de Carvalho, Miguel de Melo, João da Silva Pereira e Cristovão Dias 

Castro. Analisando o currículo do primeiro, consta ter servido por cerca de 33 anos 

na capitania do Ceará, nos postos de ajudante, capitão de cavalos e coronel da vila 

de São José. Analisando os seus serviços é realmente impressionante a quantidade 

de feitos que consta no seu currículo. Em média cada currículo ocupa cerca de uma 

página, enquanto o deste indivíduo ocupa oito páginas e meia. Dentre os seus 

serviços, auxiliou no aldeamento de comunidades indígenas, levando diversos 

indígenas a essas aldeias a sua custa; auxiliou nas reformas de algumas fortalezas 

e edificações de igrejas, tirando alguns gastos de sua própria fazenda para 

concretizá-los; ajudou nas despesas para a construção da casa da Câmara da vila 

de São José; participou de batalhas contra grupos de indígenas que se rebelavam 

contra a Coroa, adentrando nos sertões com seus homens e escravos, tudo com 

muita despesa de sua fazenda; na chegada do desembargador Cristóvão Soares 

Reimão àquela capitania, construiu uma casa para ele e os seus oficiais que o 
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acompanham por não ter naquele lugar, local apropriado para aquelas pessoas; e 

muitas outros serviços que não receberão destaque nessa análise. O próximo 

candidato, João de Teive Barreto de Menezes, fidalgo cavaleiro da casa real consta 

ter servido por cerca de 13 anos, na cidade do Funchal e na corte. Ocupou os 

cargos de soldado da corte e de capitão de infantaria. Dentre suas experiências, 

ganha destaque as diversas vezes que embarcou em comboio a outras 

embarcações, muitas vezes carregando os quintos reais de outras regiões ou então 

dando segurança ao transporte de autoridades governativas. O terceiro candidato, 

José Henrique de Carvalho, consta ter servido por cerca de 22 anos, na Corte, pela 

Repartição da Junta do Comércio e Armazéns da Coroa, e em Pernambuco, mais 

especificamente em Olinda. Serviu nos postos de praça de soldado infante, cabo de 

esquadra, sargento do mar e guerra, ajudante do número da guarnição da cidade de 

Olinda e capitão de infantaria da mesma cidade. Dentre os seus serviços, ganha 

destaque sua participação na Guerra de Sucessão Espanhola, participando de 

alguns conflitos, e também no comboio que fez dos governadores de Angola e Minas 

ao reino e de várias navegações em proteção à região costeira do Brasil, mostrando-

se um experiente marinheiro. O próximo candidato, Miguel de Melo, consta ter 

servido por 18 anos, na Comarca do Santarém e Angola, nos postos de alferes do 

terço auxiliar e capitão-mor do presidio de Caconda, em Angola, provedor da 

fazenda real e juiz de órfãos daquele mesmo lugar. Dentre os seus feitos, destaca-

se o seu comportamento na vila angolana, que se encontrava em guerra, e segundo 

seu currículo, o suplicante “agiu com suas máximas astucias”. Finalmente, Cristóvão 

Dias Castro serviu por tempo de 17 anos na região do Trás os Montes, nos postos 

de praça de soldado e sargento supra. Dentre os seus serviços, destaca-se a 

guarnição que fez de algumas regiões da área em que atuava por estarem sofrendo 

ataques do inimigo, e posteriormente avançar junto com suas tropas a corte de 

Madrid, sendo ele mais um candidato envolvido na Guerra de Sucessão.  

 Após a análise dos candidatos, o Conselho Ultramarino votou em primeiro 

lugar em João de Barros Braga, pois possuía muita experiência nos sertões do 

Ceará e que seus serviços foram de grande ajuda à Coroa. Em segundo lugar ficou 

Miguel de Melo e em Terceiro, João de Teive Barreto de Menezes. Outros 

conselheiros tiveram posições diferentes ao segundo e terceiro lugar, no entanto, 
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todos concordaram que João de Barros Braga era o mais indicado para o cargo. 

Nesta consulta, mais uma vez apareceu um candidato nobre, ao governo do Rio 

Grande, que foi o caso de João de Teive. No entanto, apesar de ser uma pessoa 

com qualidade social, um fator de grande influência no processo de escolha para os 

governantes, sua experiência militar era pequena se comparada aos demais, 

principalmente a  João de Barros, que possuía mais do que o dobro de experiência. 

Mostrou-se nesse caso, mais uma vez a experiência militar como um fator 

determinante no processo de escolha. Agora cabe ressaltar que João de Barros, 

apesar de sua experiência, deveria ser uma pessoa de grande poder econômico e 

com muita influência naquela região, tendo em vista a quantidade de auxílios que ele 

providenciou a partir de suas próprias custas e também era um grande sesmeiro do 

Ceará, possuindo um total de 13 sesmarias560. Então, apesar de não ser uma 

pessoa com títulos nobiliárquicos, era um militar experiente e com muito cabedal, o 

que deve ter influenciado do forma significativa no processo de sua escolha. 

 Na consulta que antecede o governo de João de Teive Barreto de Menezes 

(1734-1739)561, preterido no governo anterior, se candidataram ao posto Miguel de 

Melo, José Rodrigues de Castro e José Vieira da Silva. Analisando o currículo do 

primeiro, não houve nenhuma alteração significativa com relação aos seus feitos já 

analisados na consulta passada, por isso não há necessidade de escrever aqui. O 

próximo candidato, José Rodrigues de Castro, consta ter servido por cerca de nove 

anos na corte e na capitania de Pernambuco, na cidade do Recife, ocupando os 

cargos de soldado pago e alferes.  Dentre os seus serviços não teve nenhuma 

experiência que merecesse destaque, a não ser que quando ocorreu um levante dos 

terços na capitania de Pernambuco por falta de pagamento, ele não se envolveu. 

Consta também que ele era um dos principais daquela capitania562. Por fim, José 

Viera da Silva consta ter servido por cerca de 29 anos, na província de Trás os 

                                                           
 

560
 Tal informação pode ser  retirada da Plataforma SILB. A Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-

Brasileiro) é uma base de dados que pretende disponibilizar on-line as informações das sesmarias concedidas 
pela Coroa Portuguesa no mundo atlântico.  
561 AHU-RN, Papeis Avulsos, Cx. 3, Doc. 190. 
562 Para mais informações sobre o termo “principais da terra”, ver: BICALHO, Maria Fernanda. Conquista, 
Mercês e Poder Local: a nobreza da terra na América portuguesa e a cultura política do Antigo Regime”. In: 
Almanack Braziliense, nº 2, 2005. 
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Montes, como furriel da Companhia de  es e tenente da mesma companhia.  Dentre 

os seus feitos destaca-se sua participação na Guerra de Sucessão, envolvendo-se 

em algumas batalhas com tropas inimigas. 

 Após a análise dos candidatos, o Conselho Ultramarino votou em primeiro 

lugar em Miguel de Melo, justificando sua escolha pelo fato dele já ter tido a 

experiência de ser capitão-mor de outra localidade. Em segundo lugar José 

Rodrigues de Castro, pois era uma das pessoas mais nobres de Pernambuco563. E 

em terceiro, em José Vieira da Silva. Nesta seleção, o Conselho adotou como 

critério não apenas a experiência militar como também a experiência do cargo, já 

que Miguel de Melo já havia exercido esse mesmo cargo. Vale ressaltar o fato de 

José Vieira da Silva ter ficado em terceiro lugar, pois era entre os três o que tinha 

maior tempo de serviço, com 11 anos a mais do que Miguel de Melo e 20 anos a 

mais do que José Rodrigues de Castro e ainda com experiência na Guerra de 

Sucessão. Neste caso, por algum motivo não identificado, sua ampla experiência 

não foi levada em consideração. Interessante de se destacar, que quem terminou 

sendo escolhido para assumir o governo do Rio Grande não foi nenhuma dessas 

três pessoas. João de Teive Barreto de Menezes foi quem foi escolhido pelo rei. Não 

se sabe ainda o motivo pelo qual ele foi escolhido sem o seu nome se quer ter sido 

enviado na lista. 

 Na consulta que antecede o governo de Francisco Xavier de Miranda 

Henriques (1739-1751)564, se candidataram ao cargo além do próprio  Miranda 

Henriques,  Caetano de Mendonça e Rafael Ribeiro Pereira. Analisando o currículo 

do primeiro, consta ter servido por tempo de 18 anos no reino e na praça de 

Mazagão. Era um moço fidalgo da casa real e ocupou os postos de praça de 

soldado de cavalo, cavaleiro acobertado com armas às suas próprias custas e 

capitão de infantaria. No decorrer de sua trajetória, esteve envolvido em diversos 

combates com os mouros no Mazagão. O próximo candidato, Caetano de 

Mendonça, era cavaleiro fidalgo da casa real, servindo por tempo de 12 anos nas 

                                                           
 

563 Até o momento ainda não foi encontrada nenhuma referência sobre essa pessoa para tentar verificar sua 
real condição naquela capitania. 
564 AHU-RN, Papeis Avulsos, Cx. 4, Doc. 253. 
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capitanias de Pernambuco, Rio Grande e na própria Corte. Ocupou os postos de 

praça de soldado infante, ajudante supra de um terço dos moços solteiros, sendo 

elas nas capitanias do Brasil e posteriormente foi soldado de cavalo do regimento de 

Cascais, na Corte portuguesa. Dentre os seus feitos, destaca-se apenas que obrou 

com destaque e destreza em algumas prisões e no auxílio de alguns levantes. Por 

fim, Rafael Ribeiro Pereira, cavaleiro professo da Ordem de Cristo565, serviu nos 

postos de capitão-tenente da Fortaleza de São Sebastião, no Rio de Janeiro, e 

alferes de uma companhia da nobreza auxiliar nessa mesma cidade. Não consta no 

documento os anos de serviço desse indivíduo nem se destaca nada em especial de 

sua atuação, apenas se afirma que em tudo o que trabalhou foi com grande zelo. 

 Após avaliar os candidatos, o Conselho Ultramarino votou em primeiro lugar 

em Francisco Xavier de Miranda Henriques; em segundo lugar em Caetano de 

Mendonça e em terceiro lugar em Rafael Ribeiro Pereira, não apontando nenhuma 

justificativa do porquê de suas escolhas. Nesta relação, destaca-se a qualidade dos 

candidatos, sendo um cavaleiro fidalgo, um moço fidalgo e um cavaleiro da Ordem 

de Cristo. Não possuíam experiências militares tão extensas nem passaram por 

diversos postos, como em casos anteriores, no entanto, possuíam status que os 

elevavam a serem tidos como candidatos muito fortes. Dentre os três, Francisco 

Xavier de Miranda Henriques era o que tinha maior experiência militar e 

provavelmente devido a essa experiência é que ele foi escolhido. 

 Na consulta566 que antecede o governo de Pedro de Albuquerque e Melo 

(1751 – 1757), se candidataram ao posto Brás Monteiro de Figueiredo, Caetano 

José de Távora, Pedro Correa de Lacerda, Luís Quaresma Dourado, além do próprio 

escolhido, Pedro de Albuquerque e Melo. Observando os serviços do primeiro, 

consta ter servido na corte por tempo de 27 anos, ocupou os postos de Praça de 

soldado, Cabo de esquadra, Sargento-supra e do número e Alferes de uma das 

companhias do regimento de infantaria da guarnição da corte. Possuía experiência 

marítima,  participando de embarcações a costa das Minas. O próximo candidato, 

                                                           
 

565
 Para mais informações sobre a Ordem de Cristo ver: OLIVAL, Fernanda. Ordens militares e o estado 

moderno: honra, mercê e venalidade em Portugal (1641 – 1789). Lisboa: Estar, 2001. 
566

 AHU-RN, Papeis Avulsos, cx. 06, Doc. 348. 
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Caetano José de Távora, possuía uma experiência de 20 anos de serviços, todos 

eles no Reino, no Regimento da Junta e Armada Real. Serviu como Praça de 

soldado, Cabo de esquadra, Furriel-mor e alferes. Assim como o candidato anterior, 

possuía experiência marítima, fazendo comboios a frotas que faziam o percurso que 

ia de Pernambuco ao Reino e também navios que vinham do Rio de Janeiro, 

Maranhão e Índia. O terceiro candidato, Pedro Correa de Lacerda, era um moço 

fidalgo da casa real, tinha uma experiência de 12 anos em serviços prestados como 

Praça de soldado infante, no Regimento do Monteiro-mor do Reino e posteriormente 

no Regimento da Armada. Dentre os seus serviços destaca-se apenas que atuou no 

comboio da frota que foi ao Rio de Janeiro. Outro candidato, Luís Quaresma 

Dourado, consta ter servido nas capitanias de Pernambuco e Paraíba por tempo de 

50 anos como Praça de soldado, Cabo de esquadra, Sargento do Número, 

Ajudante-supra e do número, Capitão de infantaria e Capitão da fortaleza do Brum. 

Dentre os seus serviços, destaca-se o bom zelo que teve da dita fortaleza. E por fim, 

Pedro de Albuquerque e Melo, serviu por tempo de 51 anos na capitania de 

Pernambuco, ocupando os postos de praça de soldado pago de uma das 

companhias da guarnição, Capitão de uma companhia do terço volante dos moços 

solteiros, Sargento-mor do Regimento de infantaria da ordenança da vila de Goiana, 

no de Comissário-Geral da Cavalaria em Itamaracá, no de Tenente–coronel da 

mesma cavalaria e no de Coronel do dito Regimento.  

 Com os candidatos avaliados pelo Conselho Ultramarino, em primeiro lugar 

foi escolhido Brás Monteiro de Figueiredo, em segundo Caetano José de Távora e 

em terceiro Pedro Correa de Lacerda. No entanto, essa posição não foi unanimidade 

entre todos os conselheiros, tendo em vista que pelo menos dois conselheiros 

emitiram posições diferentes, tendo um deles escolhido para primeiro lugar, Luís 

Quaresma Dourado e o outro escolhido a Pedro de Albuquerque e Melo. Dentre os 

candidatos, quem terminou sendo escolhido pelo rei para ser o novo capitão-mor do 

Rio Grande foi Pedro de Albuquerque e Melo. Nesse caso pode-se perceber que o 

rei optou pelo candidato com maior experiência em anos de serviço bem como o que 

ocupou o posto militar de maior graduação.  
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Na consulta referente ao processo de seleção de João Coutinho de Bragança 

(1757 -1760) como capitão-mor567, concorreram ao posto além do próprio João 

Coutinho, José Diogo Pereira da Serra e Bernardino de Sena. Analisando o currículo 

do primeiro, consta ter servido por tempo de 36 anos na capitania do rio de Janeiro, 

como Praça de soldado, Cabo de esquadra, Sargento Supra e do número, Capitão 

de companhia e Alferes de infantaria. Dentre os seus serviços destaca-se a viagem 

que fez às Minas para combater as “inquietações dos negros” daquele lugar. O 

próximo candidato, José Diogo Pereira da Serra, consta ele ter servido por tempo de 

12 anos, todos eles no Reino, nos postos de Praça de soldado artilheiro, Praça de 

soldado infante e tenente de infantaria. Finalmente, Bernardino de Sena, serviu por 

tempo de 22 anos, na corte, ocupando os postos de Praça de soldado ligeiro, Cabo 

de esquadra ligeiro e granadeiro, Sargento supra e do número, Alferes e Tenente de 

infantaria do Regimento da Armada Real. 

Com a análise dos candidatos feita pelo Conselho Ultramarino, em primeiro 

lugar foi indicado José Diogo Pereira, em segundo Bernardino de Sena e em terceiro 

João Coutinho de Bragança, sem justificar o porquê dessas escolhas. No entanto, 

alguns conselheiros tiveram outras posições além dessa, dentre eles, o presidente 

do Conselho Ultramarino, que escolheu em primeiro lugar João Coutinho de 

Bragança, posição essa que terminou sendo aceita pelo rei, tendo em vista que 

aquele foi provido no posto de Capitão-mor do Rio Grande. Comparando os 

currículos dos candidatos, é possível notar como mais uma vez foi escolhido o 

candidato que possuía maior tempo de serviço. É interessante notar uma provável 

influência que a escolha do presidente do conselho teve nesse concurso, tendo em 

vista que o rei optou por seguir o seu posicionamento em detrimento ao 

posicionamento geral do resto do conselho.  

Na consulta referente à nomeação de Joaquim Felix de Lima568 (1760 – 

1774), concorreram ao cargo além do próprio Joaquim Felix, José de Araújo Aguiar 

e Manuel Carvalho Figueiro. Observando o currículo do primeiro, consta ter servido 
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 AHU-RN, Papeis avulsos, Cx. 6, Doc. 392. 

568
 AHU-RN, Papeis Avulsos, Cx. 7, Doc. 426. 
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por tempo de 29 anos na Corte e na província do Alentejo. Ocupou os cargos de 

Praça de soldado, Cabo de esquadra, Sargento-supra e do número, Alferes de 

granadeiros, Tenente,  Fuzileiro e Sargento de mar e guerra. Dentre seus feitos 

destaca-se sua grande experiência marítima, embarcando 19 vezes fazendo o 

comboio de frotas ao Brasil. O próximo candidato, José de Araújo Aguiar, era um 

cavaleiro fidalgo e professo na Ordem de Cristo, servindo por tempo de 21 anos no 

Estado da Índia, ocupando os postos de praça de soldado infante, Sargento do 

número e Alferes. Possuía experiência marítima, embarcando sete vezes fazendo a 

segurança da costa de Goa. Por fim, Manuel Carvalho Figueiro serviu por tempo de 

21 anos na Corte, no Regimento da armada real, ocupando os cargos de Praça de 

soldado, Cabo de esquadra, Sargento-supra e do número, Alferes e Tenente. Assim 

como os outros candidatos, também possuía experiência marítima, embarcando 

cerca de 19 vezes, muitas delas aos portos do Brasil. 

Após analisar os candidatos, o Conselho Ultramarino decidiu colocar em 

primeiro lugar José de Araújo Aguiar, em segundo Joaquim Felix de Lima e em 

terceiro lugar Manuel Carvalho Figueiro, não justificando o porquê dessas escolhas, 

no entanto, o fato de  José de Araújo Aguiar ser um cavaleiro fidalgo e professo na 

Ordem de Cristo e possuir uma experiência militar relativamente vasta, com os seus 

20 anos de serviço, devem ter sido os principais elementos que o Conselho 

Ultramarino levou em consideração. Agora vale destacar que quem foi nomeado 

pelo rei para ocupar o posto de Capitão-mor foi Joaquim Felix de Lima, que tinha 

ficado em segundo lugar pelo Conselho. Apesar de não possuir nenhum título 

honorífico, a escolha por esse candidato foi de acordo com o padrão seguido em 

quase todas as outras nomeações, era o sujeito que possuía maior número de anos 

de serviço e o que ocupou o cargo militar de maior graduação dentre os demais.     

 Após a análise dos candidatos ao governo do Rio Grande durante o século 

XVIII, não restam dúvidas sobre o perfil desses sujeitos. Militares de grande 

experiência no que diz respeito ao assunto de guerras e combates e pouquíssimos 

com algum tipo de distinção nobiliárquica, o que normalmente se espera para um 

indivíduo que irá ocupar um cargo de governança. Por se tratar de uma capitania 

periférica, esse tipo de informação serve apenas para reforçar a ideia de que nem 



 

 | PERFIS ATLÂNTICOS: CANDIDATOS AO GOVERNO DA CAPITANIA DO RIO GRANDE 
NO SÉCULO XVIII 

607 

 

todo governo interessa àqueles pertencentes à nobreza portuguesa, abrindo espaço 

para que pessoas de menor prestígio social possam ter, de certa forma, uma 

oportunidade de mostrar um bom serviço de governança e com isso conseguir 

através do reconhecimento régio, mercês que possibilitem alguma ascensão social, 

fosse com a obtenção de títulos ou com a oportunidade de governar alguma outra 

capitania de menor expressão. Agora é interessante notar que mesmo nas vezes em 

que existia algum candidato com título nobiliárquico, isso não significou sua 

nomeação, sendo preterido em relação àqueles que possuíam maior experiência 

militar no número de anos de serviço e também na maior hierarquia do posto 

ocupado, mostrando que para o Rio Grande no século XVIII, o perfil dos sujeitos 

considerados mais adequados a exercer o governo, era o desses experientes 

militares. 
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ENSINO DE HISTÓRIA: RELAÇÕES ENTRE TEORIA E PRÁTICA 
 

Lidiane Araújo dos Santos569 
Joel Carlos de Souza Andrade570 

Orientador 
 

O presente trabalho objetiva problematizar as primeiras experiências do Estágio 
Supervisionado e como os alunos licenciandos encaram os desafios enfrentados na 
profissão docente, e a partir daí, perceber quais são as perspectivas no decorrer do 
curso. Para a construção deste trabalho, teceremos um  dialogo com textos que 
tematizam o ensino de História e, mais especificadamente, com o Estágio 
Supervisionado, entre estes podemos citar, o Leandro Karnal, Elza Nadai, Selva 
Fonseca e Flávia Caimi. Além disso, as vivências em sala de aula realizadas tanto 
pelo estágio como um ano em que fui bolsista do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação a Docência (PIBID). Entendemos que a sala de aula é um local que 
envolve os mais diversos sentimentos dos licenciandos, principalmente quando se 
trata de uma primeira experiência, e mesmo quando já há passagens pela sala de 
aula, o estágio é um momento diferente, pois os alunos são vistos sobre um outro 
ponto de vista, e nos percebem sobre uma ótica também diferente, o que nos 
permite pensar este momento, como de íntima importância para o futuro docente, e 
a partir das medidas públicas, vários aspectos de  sua formulação estão sendo 
repensados. O processo de estágio inicia-se a partir do momento em que o 
graduando começa seu curso, pois a partir daí ele terá as bases para caminho em 
sala de aula. Neste sentido, podemos interligar as disciplinas conteudísticas com as 
disciplinas educacionais trabalhadas na graduação, pois são estas que nos dão 
suporte para que possamos colocar em prática o que nos foi ensinado, e sem deixar 
de levar em consideração que o professor se forma também no espaço da sala de 
aula, com o contato com os alunos, com a instituição de ensino e com e com suas 
próprias escolhas enquanto regente da sala.  
 
Palavras-chave: Ensino de História, Estágio Supervisionado, Experiências. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: A DISCIPLINA COMO PREPARAÇÃO 

 

 Diversas foram as aulas que visavam nos preparar para que a experiência do 

estágio ocorresse da melhor forma possível, desde as primeiras disciplinas 

educacionais, além das disciplinas conteudística, todas nos proporcionaram um 

ensaio sobre o que seria o futuro em sala de aula, pois, no curso de licenciatura, os 

professores encaram a questão de unir a teoria à prática. 

                                                           
 

569
 Graduanda em História pela Universidade federal do Rio grande do Norte (UFRN/CERES- Caicó). Bolsista de 

monitoria pelo projeto Atelier Histórico: evitando a evasão e a retenção em teorias da história. 
570

 Professor Assistente IV pela UFRN, Doutorando pela Universidade de Coimbra. 
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 A disciplina de Estágio Supervisionado I nos deu uma base teórica bastante 

satisfatória, o que nos possibilitou, assim, pensar acerca do ensino de História de 

forma mais contundente, e analisar, quais seriam as melhores formas de se 

trabalhar com o aluno, a questão de como o conteúdo que seria repassado, como 

aplicar os nossos conhecimento em sala de aula, e tudo isto de uma forma que 

chamasse a atenção dos alunos para as nossas aulas. 

 Podemos - e devemos - pensar o Estágio Supervisionado à priori partindo de 

suas bases. A forma anterior de estágio, conhecida como 3 + 1,571 não 

proporcionava ao aluno uma relação mais presente com o ambiente escolar, e com 

a própria sala de aula. O que era uma dificuldade para quem estava se formando, 

pois, com a licenciatura ainda em conjunto com o bacharelado, o graduando na 

maior parte do curso dedicava-se basicamente à pesquisa, e quando chegava em 

seu último ano, tendo que enfrentar a sala de aula, e iniciar efetivamente a sua 

formação como futuro docente, ao final, com a formação, os alunos ainda estavam 

bastante despreparados para a realidade escolar. 

 Em alguns sentidos podemos colocar que o estágio enquanto formador tem 

suas dificuldades, e isto pode ser bem descrito quando se percebe que os alunos da 

escola básica, ainda não tem uma visão de aceitação para com os estagiários, o que 

atrapalha na hora da atuação do licenciando em sala de aula, para tanto, também 

podemos perceber que sua forma está sendo (re)pensada.  

 Vários incentivos vindos a partir do Ministério da Educação ocorrem 

atualmente para o licenciando ter uma atuação cada vez maior na sala de aula o que 

implica em uma grande melhoria, tanto para o próprio graduando, no momento em 

que tem um contato cada vez maior com a sala de aula, como também para o aluno 

da escola básica, pelo mesmo motivo, pois com a maior participação em seu 

convívio escolar os alunos poderão encarar com maior naturalidade a presença do 

estagiário.  

 Atualmente, o graduando passa 400 horas em sala de aula e esta forma de 

contato que o estudante tem com o ambiente escolar passa por um processo de 

transformação, que já vem sendo pensado, com o intuito de melhorar a formação. 

                                                           
 

571
 Esta nomenclatura deve-se a forma com a qual o licenciando era formado na academia, via-se 3 anos das 

disciplinas de conteúdo, e apenas no último ano, era que o graduando tinha contato com a sala de aula. 
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Podemos ver que é um processo no ensino nas próprias formas do componente 

curricular do graduando que ao invés de ter contato com a escola apenas no último 

ano de curso, como era previsto pelo estágio na forma 3 + 1, agora passa mais 

tempo com os alunos, e a tendência é que esse número aumente para 800 horas. 

 Após refletir sobre a forma que o estágio está fundamentado, tivemos que 

pensar em outros aspectos de extrema importância para a concretização do nosso 

estágio, além de pensar no nosso lado enquanto graduandos/estagiários devemos 

também problematizar a forma que se baseia ensino para os alunos da rede básica. 

 O ensino está fundamentado principalmente em dois aparatos legais, o 

primeiro é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o segundo são 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), onde o professor/escola planeja sua 

atuação partindo destes pressupostos básicos nacionais. 

 Para tanto, devemos compreender que 

Os objetivos da escola básica, segundo esta lei, não se restringem 
em assimilação maior ou menor de conteúdos prefixados, mas se 
comprometem a articular o conhecimento, competências e valores, 
com a finalidade de capacitar os alunos a utilizarem-se de 
informações para a transformação da sua própria personalidade, 
assim como para atuar de maneira efetiva na transformação da 
sociedade. (BEZERRA, 2013. p, 37)  

 Partindo destes pressupostos é que formulamos também a nossa atuação 

enquanto estagiários na escola básica. O ensino na rede básica deve estar sempre 

relacionado as aprendizagens em sala de aula. Nosso dever como professores na 

rede básica não é tratá-los como historiadores, ou futuros historiadores, porém não 

podemos por isso, deixar o ensino simplista, existe uma diferença entre uma 

linguagem simples e atraente para o alunos, considerando toda a complexidade do 

determinado tema histórico, e apenas simplificar as coisas para o aluno, o que não é 

nossa função. 

 Após analisar diversos aspectos da sala de aula em um modo geral, o 

capítulo Primeiras aproximações com a sala de aula: o sentido de 

sobrevivência,presente no livro Aprendendo a ser professor de História escrito pela 

professora Flávia Caimi, me ajudou profundamente em várias questões sobre a sala 

de aula em seu sentido prático, encontrar relatos de alunos que estavam na mesma 

situação que nós foi bastante reconfortante, pois ao passo que víamos que não 

estávamos sozinhos, que as nossas angústias, aflições, medos, também eram 
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partilhados por outras pessoas, também tiramos vários ensinamentos dos que 

tiveram experiências anteriores. "[...] ainda que as dificuldades com os alunos 

permaneçam, é reconfortante que outros também as enfrentam". (CAIMI, 2008. p, 

171). 

   

PREPARAÇÃO DIRECIONADA: O AMBIENTE ESCOLAR E OS ALUNOS 

 

 O contanto com a escola é feito a partir do momento em você decide onde 

pretende ter este momento de experiência. No meu caso, optei por retornar à escola 

em que cursei o ensino fundamental. É um ambiente envolto de recordações, das 

mais diversas. Voltar a um local onde você estudou, porém agora em um novo 

momento, como futura professora, tem todo um significado pois são várias as 

expectativas, e o contato que você tem com os professores, que te deram aula, 

passa pela sua mente todo um período marcante para a nossa história. 

 A Escola Municipal Presidente Kennedy está localizada no Centro da cidade 

de Caicó, e é considerada pela população em geral, uma das melhores escolas 

públicas desta cidade. Passou por uma reforma há poucos anos, e mantém a sua 

estrutura física bastante conservada. É uma escola de porte pequeno, porém possui 

sala de vídeo, sala de leitura, sala dos professores, direção. As salas de aula 

possuem um tamanho suficiente para os alunos, porém são quentes, apenas uma 

sala de aula na escola possui ar-condicionado. 

 No intervalo os alunos podem ir para o lanche dentro da própria escola, no 

pátio, onde fazem a refeição, brincam, conversão, alguns utilizam o horário do 

intervalo para terminar as tarefas, entre outras atividades. Pelo que foi observado, o 

horário do intervalo é realmente uma "festa", os alunos se divertem da melhor forma 

que podem dentro da escola. 

 A mesma participa do programa Mais Educação, do governo federal então os 

alunos além de estarem na escola no horário normal, alguns ainda voltam em 

horário inverso para o projeto. Na medida do possível o corpo diretório e docente da 

escola incentiva a participação dos alunos em projetos que os auxiliem em sala de 

aula, porém, foi relatado pela direção da escola, que falta para determinados 

projetos, pessoas especializadas para que possam dar mais atenção as reais 

necessidades que são apresentadas pelos alunos. 
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 Na escola, podemos notar a presença de vários alunos com necessidades 

especiais, por exemplo, alunos com problemas de visão, de audição, e fomos 

informados pela direção, que eles também recebem alunos com dificuldades de 

aprendizagem, entre outros.  

 Na turma específica em que ficamos não tinham alunos com essas 

necessidades especiais, porém o que ficou claro com as visitas é que a escola 

procura trabalhar com estes desafios da melhor forma possível, porém, muitas vezes 

não tem as condições necessárias. Isto fica claro, quando pensamos que em 

diversas turmas tem alunos com problemas de audição, e apenas um tradutor de 

libras, então este tem que se fazer presente em várias turmas, e em alguns 

momentos os alunos perdem parte da explicação, justamente por este motivo. 

 A partir do momento em que escolhemos a escola e começamos a fazer 

contato para a realização do estágio, iniciou-se um trabalho muito árduo de 

envolvimento com a escola, com a diretoria, o corpo de docentes e funcionários, 

além, é claro, dos alunos. O momento de observação não esteve circunscrito ao 

ambiente da sala de aula enquanto assistimos a aula do professor, mas também em 

todos os momentos em que estivemos presentes na escola. 

 Nos momentos em que fomos fazer as entrevistas, e enquanto aguardávamos 

para realizar o trabalho, podemos observar a estrutura da escola, o ambiente em 

horário de intervalo, e como os alunos reagiam nestes espaços e momentos. Os 

professores não deixam de ser aquela referência ao sair da sala de aula, 

principalmente quando continuam dentro da escola.  

 Mais especificamente sobre a nossa sala, decidimos trabalhar com uma turma 

de 6º ano, o que por si só já é um grande desafio, pois os alunos estão saindo do 

fundamental I e entrando no fundamental II, eles deixam de ter um professor só, que 

é o pedagogo, e passam a trabalhar com diversos professores. São crianças e 

adolescentes, de uma faixa etária baixa, entre 10 e 13 anos, mas que o professor 

nos indicou por ser considerada uma turma "boa" e que receberiam bem os nossos 

trabalhos. Outro motivo que nos levou a trabalhar com uma turma de 6º ano foi a 

possibilidade de articular o conteúdo que estava sendo trabalhado pelo professor 

com a história local.  

 A partir dos diagnósticos que fizemos com os alunos, e das próprias 

observações em sala de aula, algumas coisas ficaram claras para nós, em primeiro 
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lugar, grande parte dos alunos, gostam tanto da disciplina História, quanto do 

professor de história da escola, o que torna o ensino bem mais prazeroso. A maioria 

dos alunos colocaram que não moram próximo à escola, o que nos mostra que 

mesmo estando localizada no centro da cidade, a escola recebe alunos de várias 

localidades, deixando claro a procura que as pessoas tem pela escola. 

 O diagnóstico não ficou circunscrito apenas ao questionário que levamos, nas 

nossas observações pudemos notar como os alunos reagem nas aulas de História, e 

desde o primeiro momento tivemos uma boa impressão, eles eram bem 

participativos, e a aula do professor era bastante interativa com os alunos, o 

professor não ficava restrito ao livro didático, levando materiais diferentes para a 

sala de aula, o que já nos mostra esta renovação no ensino e no momento em que 

ele utilizava do livro didático, ele problematizava com os alunos, trabalhando não só 

a parte de conteúdo e exercícios que haviam no livro mais também assuntos 

diversos, curiosidades, outros temas apresentados.  

 Sobre os recursos midiáticos, mesmo a escola tendo sala de vídeo, é apenas 

uma para a escola inteira, e o data-show móvel disponível, de certa forma é inviável, 

pois para utilizá-lo é necessário fechar as janelas, deixando a sala muito quente. O 

professor utiliza bastante a lousa, pois, de acordo com o mesmo, os alunos prestam 

mais atenção quando além de falar, o professor também escreve.  

 Para mim, este primeiro estágio sem a utilização desses recursos foi, além de 

desafiador, muito prazeroso, pois ali estávamos diante da realidade de muitas 

escolas públicas. Enquanto acadêmicos estamos acostumados a dispor de vários 

aparelhos que ajudam no momento da aula, mas é interessante perceber que 

mesmo sem estes instrumentos podemos construir uma aula interessante e que 

chame a atenção dos alunos. 

 

RELAÇÕES NO ENSINO: PIBID E ESTÁGIO 

 

 Mesmo não se tratando da minha primeira experiência em sala de aula, pois 

fui bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), não 

deixou de ser menos desafiador pois são experiências bastante diferentes. Primeiro 

podemos pensar que a escola em que eu fiz o estágio não é a mesma em que atuei 

pelo PIBID, o que já transforma a realidade da escola, pois devemos levar em conta 



 

 | ENSINO DE HISTÓRIA: RELAÇÕES ENTRE TEORIA E PRÁTICA 615 

 

diversos aspectos que diferenciam-nas, que vão tanto de forma estrutural, a 

questões pedagógicas, passando pelo local em que cada escola está inserida, a 

quantidade de alunos que encontrei na sala, entre diversos outros aspectos.  

 Outro ponto que devemos levar em consideração é que no PIBID nós tivemos 

uma relação maior com a sala de aula, como os grupos são divididos por séries, os 

graduandos tem um contato intenso com os alunos, o que ajuda a perceber o que 

funciona melhor para determinada turma, ou não. No estágio, mesmo que passemos 

por um período de observação, a forma de comportamento da sala de aula é 

diferente, os alunos nos tratam diferente, não é como se estivéssemos fazendo 

aquela experiência para nos ajudar a nos tornarmos professores, foi como se algo 

estivesse separado de nós. Éramos estagiários, portanto iremos ser professores, 

mas ao mesmo tempo não somos, e este lugar de autoridade do professor nos faltou 

no momento da oficina.  

 Para tanto é necessário que haja uma conscientização por parte dos alunos e 

dos professores supervisores que estão a frente da sala de aula para que o estágio 

supervisionado passe a ser encarado pelos alunos da escola básica com maior 

naturalidade.  

 Levar em consideração as práticas do PIBID e o estágio, é um ótimo tema 

para ser trabalhado, pois este programa está envolto em políticas públicas que 

visam um professor mais preparado em sala de aula. Os desafios são diferentes, 

porém as experiências se complementam para que se possa trabalhar na escola 

básica pública, que é o público alvo tanto do PIBID quanto do estágio 

supervisionado. Há uma valorização e ampliação destes setores para que os futuros 

docentes da rede pública cheguem em sala de aula com maior autonomia. 

 

E CHEGA O GRANDE DIA: A REALIZAÇÃO DA OFICINA 

 

 No dia 25 de março de 2014 comecei - juntamente com minhas colegas 

Maiara e Juliana - a observação no Estágio Supervisionado I. Este dia foi a 

concretização de um longo período de preparação que acompanha toda a 

graduação, não só ao pagar a cadeira de estágio, mas desde o início do curso, pois 

enquanto licenciandos, estamos a todo momento pensando em formas de unir a 

teoria e a prática. O que é um ponto importante na nossa graduação, justamente não 



 

 | ENSINO DE HISTÓRIA: RELAÇÕES ENTRE TEORIA E PRÁTICA 616 

 

deixar os debates metodológicos restritos às disciplinas específicas de ensino e uni-

las com as de conteúdo, problematizando as formas de trabalhar determinados 

assunto em sala de aula. Um exemplo bem prático disso é nas disciplinas do curso, 

analisar o livro didático e perceber como os conteúdos estão sendo escritos para os 

alunos dos níveis fundamental e médio. 

 Mesmo que a preparação se faça ao longo da graduação, quando se 

aproximam as observações e a oficina, começam a aparecer diversos sentimentos 

quanto à turma, a nossa aceitação em sala de aula, como o professor supervisor vai 

encarar a nossa atuação, e pensar realmente na forma em que você se sairá no 

momento em que estiver cara a cara com os estudantes e o seu papel se inverter de 

aluno para professor. 

 No nosso primeiro dia de observação, o professor começou a aula com a 

chamada, após isto, retomou o conteúdo que havia iniciado na aula passada, 

elencando alguns apontamentos no quadro para que mediante a evolução da aula 

ela possa dialogar com os alunos a respeito da temática. Por fim, o professor passou 

um exercício que deveria ser feito em casa. Assim termina as nossas duas primeiras 

aulas de observação. 

 No dia seguinte, na observação da terceira aula, o professor começou 

novamente com a chamada, após conversar com os alunos sobre o exercício, o 

professor utilizou o livro didático para discutir um texto complementar, uma leitura 

em conjunto com os alunos. Por fim, ele passou uma um exercício, desta vez 

relacionado ao texto que haviam lido. 

 Para a nossa oficina, que ocorreu no dia 08 de abril, o conteúdo programado - 

que seguia também o conteúdo que já estava sendo trabalhado pelo professor - era 

pré-história, e para inserir esse assunto, que seria tratado de maneira mais geral, 

com a proposta de levar a história local, nós utilizamos como referência base a 

nossa própria região e a nossa oficina teve por temática a pré-história do Seridó. Na 

escolha da temática, nos fundamentamos de acordo com o professor supervisor da 

escola preferiu, mas levando em consideração os PCN's do ensino fundamental, que 

nos mostra que: 

É tarefa do professor estar continuamente aprendendo no seu 
próprio trabalho, 
procurar novos caminhos e novas alternativas para o ensino, avaliar 
e experimentar novas atividades e recursos didáticos, criar e recriar 
novas possibilidades para sua sala de aula e para a realidade 
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escolar. Isto implica ler e se informar sobre diferentes propostas de 
ensinode História, debater seus propósitos e seus fins, discutir seus 
objetivos, criar sua proposta de ensino dentro da realidade da escola, 
manter claros os objetivos da sua atuação pedagógica, selecionar 
conteúdos, relacioná-los com a realidade local e regional, 
sistematizar suas experiências, aprofundar seus conhecimentos, 
reconhecer a presença de currículos ocultos . moldados e difundidos 
na prática ., explicitá-los e avaliá-los. (BRASIL, 1998. pág. 81) 
 

 Neste sentido, percebemos que é de suma importância para os alunos do 

ensino fundamental, estando inclusive presente nos parâmetros que os rege, está 

necessidade de aproximação com a história local. 

 A oficina foi planejada/trabalhada da seguinte maneira: inicialmente 

retomamos o conteúdo que o professor já estava trabalhando a partir de abordagens 

auxiliadas tanto pelo livro didático, quanto por bibliografia sobre o assunto572. No 

momento seguinte trabalhamos com algumas informações sobre os sítios 

arqueológicos presentes no Seridó, com a ideia do entendimento e o  conhecimento 

prévio do aluno acerca de alguns assunto da nossa própria região. Para finalizar 

esta parte teórica da nossa aula, mostramos mais especificamente os sítios, a partir 

de imagens, e de como eram feitas as pinturas e outros aspectos. 

 A parte prática da oficina era diretamente relacionada com a parte teórica e 

com as explanações do professor. Nós dividimos a turma em três grupos, neles os 

alunos deveriam fazer um trabalho de colagem e desenho. Os trabalhos eram 

divididos assim: nós entregamos a eles diversos papéis que continham tanto 

informações verídicas quanto informações fictícias, por exemplo: um grupo fica para 

colocar na cartolina as cidades do Seridó que continham sítios arqueológicos, entre 

elas continha, Serra Negra do Norte, Parelhas - que realmente possuem sítios - e 

Caicó - que não possui sítio -, a partir do que foi exposto eles escolhiam e colavam 

na cartolina o que constava. Após a colagem eles podiam utilizar o espaço restante 

da cartolina para desenhar algumas coisas que para eles, estivessem relacionadas 

com o conteúdo. 
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 Lembrando que esta bibiografia serviu de base para o planejamento da oficina, sua relação com o livro 

didático, e como forma de apoio para o graduando, porém, não foi levado efetivamente para a sala de aula, 
como forma de texto escrito. 
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 Ao final, os alunos ainda em grupos foram apresentar os seus trabalhos, e 

explanar sobre os motivos de certos papéis terem sido colados, e outros deixados 

de lado, e também falaram acerca dos desenhos. 

 A aula fluiu relativamente bem, mas deveremos analisá-la a partir de 

determinados momentos. O início, enquanto estávamos apresentando o conteúdo foi 

bastante proveitoso, a turma participou de forma direta, fazendo perguntas, 

comentários, o que já me deixou bastante animada. Porém, quando dividimos os 

alunos em grupos e eles tiveram que fazer a parte prática da oficina, algo não 

ocorreu como esperado. Os alunos ficaram bastante dispersos, e falavam alto, e 

todos precisavam de atenção ao mesmo tempo, sem levar em consideração ainda 

que eles não nos viam como professores realmente.  

 Em um determinado momento da oficina, o professor supervisor teve que se 

ausentar para um compromisso inesperado e nos deixou sob os cuidados da 

supervisora da escola. Este momento foi, a meu ver, realmente crítico, pois por mais 

que os alunos estivessem dispersos, eles estavam fazendo o programado, que era a 

atividade, eu encarei a "bagunça" da sala de aula como algo natural, pois eram 

alunos pequenos, e ao relembrar os tempos de ensino fundamental era realmente 

daquela forma que as coisas ocorriam.  Existe uma disparidade muito grande entre a 

universidade e a escola, pois no campus, em nossas aulas, na maioria das vezes os 

alunos estão em silêncio, fazendo observações pontuais, mas lá era um ambiente 

diferente, e eu não encarei a falta de silêncio, e outras coisas como anormal. 

 Mas, a partir do momento em que a supervisora teve que intervir para acalmar 

os alunos, as coisas ficaram diferentes, pois ela falou com os alunos em sala de 

aula, mostrando como nós deveríamos nos auto avaliar em casa, e ver em que 

momentos erramos, fizemos algo que não saiu como planejado, não conseguimos 

conter os alunos, e neste momento, começou a nos avaliar. Se formos pensar nos 

alunos que já não nos tratavam como professores, nos vê em uma situação daquela, 

foi muito desconfortável, pois, por mais que éramos apenas estagiários, aqueles 

eram os nossos alunos, e não era interessante que nos vissem daquela maneira.  

 Para uma primeira experiência como estagiária aquilo foi muito desesperador, 

chegou um momento em que eu só queria terminar o estágio e procurar um canto 

seguro para me refugiar. No entanto tivemos que dar continuidade à oficina. 
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 Neste momento, lembrei-me novamente dos escritos de Caimi, em outras 

palavras, a aluna relembra o quão é triste alguém ter que intervir em sua aula, é 

como se você não conseguisse ao menos "controlar" os seus alunos. Acredito que 

foi o momento mais difícil da oficina, inclusive, mais difícil que a própria 

"desobediência" dos alunos. 

 Na última fase, a apresentação dos cartazes, eu acredito que tudo voltou a 

tranquilidade do início, os alunos apresentaram de forma bastante satisfatória, deu 

para perceber que eles realmente prestaram atenção ao que estava sendo 

explanado, e fizeram um lindo trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após sairmos da escola, e depois de analisar com calma em outros dias, - 

inclusive hoje ao repensar sobre o assunto para colocá-lo em palavras - aquele 

momento foi realmente difícil, de certa forma entendo a intervenção da supervisora, 

acredito que nós estávamos realmente um pouco assustados e ela ficou com receio 

de que não conseguíssemos terminar o trabalho. Porém, não acho que aquilo 

realmente tivesse sido preciso, até porque alguns alunos já estavam terminando os 

seus trabalhos e se encaminhando para as cadeiras como nós pedidos.  

 A falta de experiência nos atrapalhou um pouco pois não conseguimos 

colocar todos para os seus lugares em um só momento, estávamos indo a cada 

grupo e pedindo para eles voltarem para os seus cantos. Realmente era algo que 

poderia ser mais trabalhoso, mas naquele momento parecia a forma mais correta de 

se fazer. Eram crianças, nós não estávamos gritando com eles, mas em alguns 

momentos tivemos que falar mais alto para podermos ser escutadas, mas na medida 

em que as coisas estavam fluindo, acredito que daria certo. 

 De qualquer forma não foi o que aconteceu, a primeira experiência como 

estagiária foi de certa forma muito emocionante, é bom relembrar aqueles olhinhos, 

aquelas mãos levantadas pedindo a palavra para complementar o assunto, e 

fazendo perguntas coerentes com o contexto. Também é muito bom lembrar de 

como eles ficaram empolgados para apresentar os cartazes, cada um que queria 

falar, e ter aquele momento de atenção. A parte da confecção realmente não foi 

muito feliz, mas não encaro como algo de todo ruim, pois de certa forma já 

imaginava algo assim, - não tanto quanto ocorreu - lembrar o desespero que 
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sentimos, e nos auto avaliar é realmente importante. Algumas coisas que aprendi já 

irei aplicar em um próximo estágio, portanto foi uma experiência muito válida. 

 Neste sentido podemos ligar com os textos lidos em sala de aula, um dos 

escritos da Flávia Caimi que jamais sairão da minha mente é que no fim todos 

sobreviverão portanto, por mais que no momento o sentimento de incapacidade 

tenha surgido, mas é assim, estamos na universidade para testar os nossos 

conhecimentos, fazemos o melhor que pudermos e cada experiência nos ensina a 

melhorar para a próxima vez. 
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 Para otimizar o gerenciamento de suas conquistas, a Coroa Portuguesa foi 

constituindo um complexo aparelho administrativo. Dentre as diferentes 

circunscrições que compunham essa administração estavam as Provedorias, 

responsáveis pelos assuntos fazendários e “pela aplicação das diretrizes 

econômicas da época, encarregando-se das finanças do Estado573” 

 Entre 1530-1548, a administração fazendária estava sobre a competência do 

funcionário régio Feitor e Almoxarife. Esse funcionário, nomeado um por capitania, 

era responsável por arrecadar as rendas reais e administrar as feitorias. Com a 

criação do governo-geral em 1548, a administração fazendária foi estruturando-se. 

Em instância superior estabeleceu-se o cargo de provedor-mor, responsável pela 

Fazenda Real do Estado do Brasil e em instância inferior o provedor de capitania, 

ambos auxiliados por outros funcionários como o escrivão e o almoxarife. Assim, aos 

poucos, foram sendo criadas as provedorias nas capitanias do Estado do Brasil574. 

 Este trabalho pretende abordar a Provedoria da Fazenda Real do Rio Grande 

no início do século XVIII, apresentando uma discussão acerca da organização e 

estrutura dessa esfera administrativa na capitania.  Os estudos que envolvem a 

Provedoria da Fazenda Real do Rio Grande são escassos575 e, por isso, esse artigo 

pretende tratar de forma inicial esta temática, tentando, a princípio, compreender os 

elementos principais da organização dessa instância administrativa no início do 

século XVIII. Desse modo, a partir dessa perspectiva mais ampla sobre a Fazenda 
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 SALGADO, Graça (coord.). Fiscais e meirinhos: A administração no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova 
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 Ibid.,p.86.87. 
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 Destaca-se o trabalho sobre conflitos de jurisdição envolvendo o provedor e o capitão-mor do Rio Grande 
no início do século XVIII. Ver: FONSECA, Marcos Arthur Viana da. A provisão de 1688 e os seus usos: conflitos 
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Real, tentar-se-á perceber algumas características da Provedoria da Fazenda Real 

do Rio Grande. 

Há disponível para pesquisa deste tema toda uma variedade de documentos 

produzidos pela própria Provedoria do Rio Grande entre os séculos XVII e XVIII, 

como seus registros de despesas, provisões de cargos, arrematação de tributos, 

dentre outros. Esse artigo é um exercício necessário para que somente em estudos 

futuros seja possível desenvolver discussões mais aprofundadas sobre a Provedoria 

da Fazenda Real do Rio Grande. Serão identificados, portanto, alguns elementos 

que permitem compreender como ocorria a administração e a dinâmica fazendária 

do Rio Grande no início do século XVIII. 

 

O Rio Grande e a sua Provedoria entre o seiscentos e o setecentos (1612-1701) 

 

A criação da Provedoria da Fazenda Real do Rio Grande data do início do 

século XVII. O regimento de 06 de outubro de 1612, enviado ao governador-geral do 

Estado do Brasil, Gaspar de Sousa (1612-1617), fazia alusão a uma série de 

medidas que deveriam ser tomadas na organização administrativa do Rio Grande. 

Destacam-se para esse trabalho as que fazem referência a fazenda576.  

O ponto 10 do regimento afirmava que o governador-geral Dom Diogo 

Menezes (1608-1612) ordenou que na capitania do Rio Grande houvesse um juiz, 

um vereador, um procurador do Conselho e escrivão da câmara, um tabelião e um 

provedor da fazenda. A provisão desses funcionários fazia-se necessária, por que, 

segundo o regimento, a povoação da capitania crescia e não havia “nela modo de 

governo, nem quem administrasse justiça, e haver disso algumas queixas, e os 

capitães estarem absolutos 577”.  

A intervenção dos capitães-mores nas diferentes instâncias administrativas do 

Rio Grande estaria prejudicando o bom gerenciamento da capitania. Afirma-se no 

regimento que por servirem de provedor os capitães estavam gerando 

inconvenientes para a fazenda.  
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 MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Raízes da formação administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, 1972. Tomo I. pp.415-416. 
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 Ibid.,p.416. 
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O regimento de 06 de outubro de 1612, enviado a Gaspar de Sousa, 

estabelecia que as ordens do governador-geral anterior Dom Diogo Menezes 

deveriam ser cumpridas. Desse modo, o referido regimento indica para 1612 o início 

de um processo de organização da administração da Provedoria da Fazenda Real 

na capitania do Rio Grande. 

Quanto a localização de um prédio/espaço físico onde eram realizadas 

atividades fazendárias, como contabilidade, registro de despesas e receitas da 

administração fazendária no século XVII, ainda estão sendo levantadas informações.  

O historiador potiguar Luís da Câmara Cascudo mencionou para o início do 

século XVIII a existência de um prédio da Provedoria Real e do Real Erário onde 

atualmente fica a praça André d’Albuquerque, no centro da cidade de Natal, sendo 

esta, dessa forma, a provável localização do prédio destinado a administração 

fazendária do Rio Grande, desde pelo menos o início do século XVIIII578. 

Conforme Salgado, com a criação da Provedoria da Fazenda Real do Estado 

do Brasil e das Provedorias de capitania a partir de 1548, “ambas as instâncias 

foram incumbidas de instalar casas para o funcionamento da administração 

fazendária e organizar livros de registros das normas, das contas e dos tributos 

pagos ou devidos579”.  

Provavelmente existia desde a criação da Provedoria Real da Fazenda do Rio 

Grande, no início do século XVII, um espaço onde eram realizadas as atividades 

mais burocráticas da administração da fazenda. Acredita-se, porém, que a 

instalação da Provedoria do Rio Grande esteve mais associada ao estabelecimento 

de funcionários fazendários do que propriamente a um espaço físico reservado à 

Fazenda Real.  

É tanto que, analisando o regimento de 06 de outubro de 1612, identificou-se 

a ordem para o estabelecimento de um provedor da fazenda no Rio Grande e não 

de uma “casa” para a Provedoria Real na capitania. Considera-se, portanto, que a 

partir da nomeação destes funcionários o aparelho fazendário do Rio Grande foi 

organizando-se ao longo do século XVII. 
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 CASCUDO, Luís da Câmara. História da cidade do Natal. Editora do IHG/RN, 1999. p. 144. 

579
 SALGADO, Graça (coord.). Fiscais e meirinhos Op. cit., p.85. 
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Salgado apresenta, segundo o regimento de 17 de dezembro de 1548, que 

aos provedores de capitania cabia além do cumprimento nas normas fazendárias, 

atuar como juiz da alfândega local, órgão responsável por arrecadar os tributos de 

importação e exportação580. 

Hierarquicamente na administração da fazenda seguiam-se, abaixo do 

provedor de capitania, os almoxarifes, contratadores, porteiro e guarda da 

alfândega, entre outros funcionários. O quadro abaixo demonstra alguns cargos 

fazendários e algumas de suas respectivas funções que permitem compreender 

alguns elementos do gerenciamento fazendário no Estado do Brasil: 

 

Quadro I- Administração fazendária/ Capitania do Estado do Brasil 

Cargo Função 

Provedor Lançar em pregão público as rendas e direitos régios a serem arrematados; 

Remeter ao provedor-mor registros das arrematações das rendas régias e 

daquelas que não foram arrendadas; Conhecer todos os casos de irregularidades 

cometidas pelos oficiais da Fazenda e receber contra os culpados. 

Almoxarife Fiscalizar e cobrar os direitos régios aos rendeiros, 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; Executar sentenças 

passadas pelo provedor contra os sonegadores. 

Escrivão Assistir e registrar as rendas e direitos régios; Escrever as entradas e saídas das 

mercadorias na Alfândega para a cobrança de impostos. 

Rendeiros/ 

Contratadores 

Receber, na capitania, as rendas e direitos estipulados no seu contrato de 

arrendamento, prestando conta ao almoxarife nos prazos determinados. 

Porteiro Servir de porteiro das Casas de contos e Alfândega; Guardar os livros das ditas 

casas. 

Fonte: SALGADO, Graça (coord.). Fiscais e meirinhos: A administração no Brasil Colonial. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 452 p. 

 
 Considera-se, porém, que a existência desses funcionários poderia variar de 

acordo com a provedoria e o recorte temporal. Para a Provedoria do Rio Grande, na 
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 Até 1817 o Rio Grande não possuía alfândega local, ficando nesse aspecto sob a competência da alfândega 

de Pernambuco. Ver: LYRA, Tavares. História do Rio Grande do Norte. 3.ed.Natal, RN: EDUFRN, 2008. p.170. 
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segunda metade século XVII e início do XVIII, foi possível identificar nas fontes a 

existência dos funcionários escrivão, almoxarife e contratador581.   

 Este artigo não pretende, porém, tratar desse processo de organização 

administrativa fazendária durante o século XVII, análise que poderá ser feita em 

trabalho posterior. O século XVII, além de ser um período mais complexo para 

análise, devido ao tempo de beligerância com a ocupação holandesa em meados 

dos setecentos, possui em alguns recortes de tempo lacunas documentais, 

enquanto no século XVIII a documentação é mais vasta e completa. Para o final do 

XVII considera-se ainda a complexidade da análise deste período, pois a capitania 

do Rio Grande estava na conjuntura da Guerra do Assú, uma fase conturbada de 

construção da própria capitania.  

Optou-se por abordar a Provedoria da Fazenda Real do Rio Grande no início 

do século XVIII, considerando-se ainda a importância desse período enquanto 

destaque no processo de expansão da colonização e do povoamento da capitania o 

Rio Grande. Nesse contexto ocorreu a consolidação do gado como principal 

atividade econômica, bem como a produção de farinha, colocando a capitania do Rio 

Grande como uma região especializada na produção de gêneros alimentícios, muito 

importante para o abastecimento interno. 

Segundo o historiador Tavares de Lyra, até o final do século XVII a ocupação 

do Rio Grande concentrava-se em uma estreita faixa litorânea do litoral de Natal 

indo para o sul, entre as ribeiras do Potengi e do Cunhaú, que juntamente com 

Ceará-mirim eram as regiões mais propícias para o desenvolvimento da lavoura582.  

O início do XVIII é marcado pelo fim da guerra dos bárbaros e com ele, de 

acordo com Lyra, ocorreu o início do povoamento dos sertões associado a atividade 

pecuária583. É importante considerar que o povoamento estendeu-se nesse período 

para além da faixa litorânea, pois provavelmente, junto com o processo de 

povoamento dos sertões ocorreu a expansão das áreas de alcance da administração 

                                                           
 

581
 No período colonial a arrecadação de tributos era feita por “contrato”. “Entregava-se a particulares por um 

certo prazo, geralmente três anos, e por uma determinada soma global que o contratador se obrigava a pagar 
ao Erário, em troca dos tributos que arrecadaria por sua conta”. Ver: PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil 
contemporâneo. São Paulo: Editora Brasiliense, 2006. p. 321. 
582

 LYRA, Tavares. História do Rio Grande do Norte. Op. cit., p.131. 
583

 Ibid.,pp. 161-162. 
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da Provedoria do Rio Grande e mudanças na dinâmica da economia desse espaço. 

Segundo Lyra com o fim da guerra do Açú ocorreu o desenvolvimento da indústria 

pastoril, o que gerou o aumento das rendas da provedoria, que provinham em sua 

maior parte do dízimo do gado584. 

Ressalta-se ainda que no início do século XVIII a capitania do Rio Grande 

passou por uma importante mudança administrativa. Por determinação de carta 

régia em 11 de janeiro de 1701 o Rio Grande, até então sujeito ao governo-geral, 

tornou-se capitania anexa a Pernambuco em sua jurisdição político militar585.  

De acordo com Lyra, a partir da anexação do Rio Grande em 1701586 a 

capitania de Pernambuco “o provedor ficou também sujeito a uma Junta da Fazenda 

que ali existia e perante a qual se concluíam definitivamente as arrematações das 

rendas públicas”587.  

 Apesar de não ter sido encontrada uma Ordem Régia especifica que atente 

para a anexação da Provedoria da Fazenda Real do Rio Grande a Provedoria de 

Pernambuco, considera-se para esse fato a referência do historiador Tavares de 

Lyra e os documentos já analisados que fazem menção a essa relação entre a 

Provedoria do Rio Grande e a Provedoria de Pernambuco. 

Em sua tese de doutorado o historiador Mozart Vegetti de Menezes afirmou 

que no período que vai do final do século XVII a meados do século XVIII Ceará, Rio 

Grande e Itamaracá estiveram em diferentes aspectos dependentes da capitania de 

Pernambuco. Essas capitanias necessitavam do apoio financeiro da provedoria de 

Pernambuco para o pagamento de clérigos e militares, para a manutenção e a 

construção de fortalezas “era a provedoria de Pernambuco que despendia muitos 

dos recursos necessários para a produção da vida administrativa”588.  
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 LYRA, Tavares. História do Rio Grande do Norte. Op. cit., p.171. 

585 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. 1913-1915. pp.137-138. 
586 LYRA, Tavares. História do Rio Grande do Norte. Op. cit., p.170. 
587 Para a anexação da Provedoria Real da Fazenda do Rio Grande a administração de Pernambuco não 
encontrou-se ainda uma Ordem Régia especifica, porém na própria documentação referente ao início do 
século XVIII é possível identificar essa relação administrativa para com a Provedoria da Fazenda Real de 
Pernambuco. 
588 MENEZES, Mozart Vegetti de. Colonialismo em ação: Fiscalismo, Economia e Sociedade na Capitania da 
Paraíba (1647-1755). 2005. 300 p. Tese (Doutorado em História) -Universidade de São Paulo. p. 66. 
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Alveal menciona o caso de 1690, que o provedor da fazenda de Pernambuco, 

João de Rego Barros pediu que os dízimos do Rio Grande fossem arrematados por 

Pernambuco, alegando que a fragilidade da Capitania que não possuía mais que um 

“limitado engenho”589. 

 Observa-se, assim, os indícios da relação de dependência da Provedoria do 

Rio Grande a de Pernambuco, como também a sua incapacidade de auto gerência. 

Por meio do estudo futuro da documentação produzida pela própria Provedoria do 

Rio Grande será possível constatar melhor esta hipótese, constatando de maneira 

detalhada inclusive se a Provedoria do Rio Grande conseguia manter as despesas 

da capitania com suas arrecadações. 

 

A arrecadação dos tributos: características da Provedoria da Fazenda Real do 

Rio Grande 

 

 Dentre a atribuições da administração fazendária no Estado do Brasil pode-se 

salientar “a cobrança de uma enorme gama de tributos e seu registro contábil590”. 

Segundo o historiador Caio Prado Júnior, o dízimo era o principal tributo cobrado no 

período colonial que se constituía em um 

 antigo direito eclesiástico, cedido pela Igreja, nas conquistas 
portuguesas, à Ordem de Cristo, e que se confundiu mais tarde como 
os do Rei, que se tornou [...] Grão-Mestre da Ordem [...] o dízimo 
recaía sobre a décima parte de qualquer produção591. 

  
Sobre o dízimo Menezes ressaltou porém, que  

mesmo incidindo sobre os bens produzidos nas capitanias [...] como 
qualquer outro tipo de imposto deve ser tomado apenas como uma 
estimativa das atividades principalmente produtivas e não como um 
valor exato da totalidade dos bens produzidos592. 

  

                                                           
 

589 ALVEAL, Carmen Margarida Oliveira. Os desafios da governança e as relações de poder na Capitania do Rio 
Grande na segunda metade do século XVII. In: MACEDO, Hélder Alexandre Medeiros de; SANTOS, Rosenilson 
da Silva (Orgs.). Capitania do Rio Grande: histórias e colonização na América Portuguesa. João Pessoa: Ideia; 
Natal: EDUFRN, 2013, p. 39. 
590

 SALGADO, Graça (coord.). Fiscais e meirinhos Op. Cit., p. 83. 
591

 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo Op. cit., p. 319. 
592

 MENEZES, Mozart Vegetti de. Colonialismo em ação Op. cit., p.119. 
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Mesmo não indicando um valor exato do que era produzido, o dízimo se 

analisado com os devidos cuidados, pode servir como dado base para estudar a 

situação econômica no período e espaço ao qual se refere. A partir dessas 

considerações procurou-se apresentar algumas informações já detectadas na 

pesquisa a respeito da cobrança de dízimos da capitania do Rio Grande no início do 

século XVIII.   

Na maioria das vezes a cobrança de impostos na América Portuguesa era 

feita por meio de contratos nos quais particulares, por definido valor pago 

antecipadamente a Coroa, assumiam a responsabilidade de arrecadar por sua conta 

determinado imposto593. 

Segundo a historiadora Helen Osório, “a delegação de competência fiscal a 

particulares [...] oferecia vantagens à Coroa, como a execução e fiscalização da 

cobrança de impostos por territórios vastos e geograficamente dispersos”, além 

disso a Coroa garantia antecipadamente “renda certa. Isto possibilitava um mínimo 

de projeção e planificação do “orçamento” do reino [...] o Estado estaria 

desobrigando-se de gastos imediatos e recebendo antecipadamente rendimentos 

certos594”.  

O quadro abaixo apresenta dados sobre os dízimos arrecadados na capitania 

do Rio Grande entre 1725 e 1741: 

 

Quadro II- Dízimos da Capitania do Rio Grande (1725-1741) 

Ano Ribeira do 

Apudy 

Ribeira do 

Assú 

Ribeira do 

Norte 

Ribeira 

do Sul 

Somas das 4 Ribeiras 

1725 2719$000 400$000 185$100 191$000 1047$100 

1726 420$000 390$000 180$000 191$000 1181$000 

1727 520$000 402$000 186$000 205$000 1313$000 

                                                           
 

593
 Ver: PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora Brasiliense, 2006.p. 321. 

594
 OSÓRIO, Helen. As elites econômicas e a arrematação dos contratos reais: o exemplo do Rio Grande do Sul 

(século XVIII). 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 Janeiro: Civilização brasileira, 
2001. p. 110. 
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1728 550$000 402$000 186$000 205$000 1348$000 

1729 533$000 402$000 186$000 205$000 1326$000 

1730 5550$000 470$000 210$000 236$000 1471$000 

1731 6420$000 740$000 270$000 285$000 1937$000 

1732 830$000 1000$000 280$000 325$000 2435$000 

1733 880$000 920$000 310$000 360$000 2470$000 

1734 1050$000 967$000 315$000 320$000 2652$000 

1735 1210$000 910$500 385$000 415$000 2920$500 

1736 1170$000 920$000 370$000 460$000 2920$000 

1737 1215$500 1000$000 300$000 420$000 2935$500 

1738 8150$000 1151$000 300$000 350$000 2616$000 

1739 923$328 933$333 366$666 333$333 2556$655 

1740 923$323 933$333 366$666 333$333 2556$655 

1741 923$323 933$333 366$666 333$333 25556$655 

                                                                                                          Total= 36242$065 

Fonte: CARTA do provedor da Fazenda Real do Rio Grande do Norte, Timóteo de Brito Quinteiro, ao 
rei [D. João V] acerca do pedido do capitão-mor João de Teive Barreto e Meneses, para que a 
Provedoria lhe pague ajudas de custo por ter ido assistir às arrematações dos dízimos das Ribeiras 
do Açu e Apodi. AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 3, doc. 211. 
 

Sobre a arrematação de dízimos no Rio Grande já foi possível identificar que 

este tributo era cobrado sobre a produção de açúcar, pescado, lavouras (das 

lavouras, provavelmente produtos de subsistência), gado vacum e cavalar595. Como 

identifica o Quadro II a cobrança era feita seguindo uma lógica administrativa-

espacial, sendo dividida por ribeiras.  

Como identificado no Quadro II, desde pelo menos 1725, a cobrança dos 

dízimos era feita seguindo a divisão administrativa de quatro ribeiras. Seguindo no 

Mapa I de leste para oeste: observa-se no litoral da capitania primeiro a ribeira do 

Norte, acima do rio Potengi, depois a ribeira do Sul, abaixo do rio Potengi, 

                                                           
 

595
CARTA do provedor da Fazenda Real do Rio Grande, Domingos da Silveira, ao rei D. João V sobre a 

arrematação dos dízimos da Capitania do Rio Grande. AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, doc. 156. 
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adentrando o interior da capitania ficava a ribeira Assú, no espaço do rio Açú, e por 

último a ribeira do Apudy, no espaço do rio Apodi. Ainda não é possível delimitar 

com exatidão a área de alcance de cada ribeira, espaço-administrativo da cobrança 

dos dízimos, porém a partir do Mapa I é possível ter uma visualização aproximada 

das mencionadas possibilidades.  

O mapa abaixo permite ter uma noção, de acordo com seus respectivos rios, 

de como era essa divisão administrativa: 

 
MAPA I- Ribeiras da capitania do Rio Grande (início do século XVIII) 

 
Fonte: Mapa elaborado a partir do Google Earth: https://www.google.com/earth/ 

 
Considera-se ainda que os limites espaciais de cada ribeiras poderiam ser 

fluídos e se cruzarem, dependendo do percurso seguido pelo arrematador e do 

período. Tal aspecto é reafirmado se for considerado que a capitania estava 

passando, no início do século XVIII, por um processo de interiorização da 

colonização, alavancado pelo fim da guerra do Assú que estimulou o adentramento 

da povoação e o avanço das criações e gado para o interior da capitania, por 

exemplo596. 

Reitera-se, portanto, que assim como o espaço de colonização/povoamento 

da capitania do Rio Grande passou no início do século XVIII por um processo de 

                                                           
 

596
 LYRA, Tavares. História do Rio Grande do Norte. Op.cit., p.171 

https://www.google.com/earth/
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avanço para o interior, certamente ocorreram processos semelhante em se tratando 

da administração da capitania. Considera-se que a medida em que a colonização da 

capitania adentrava o interior modificavam-se também os espaços de alcance da 

administração fazendária. 

 

Sem meirinho, escrivão, regimento e provedoria: dificuldades da 

administração fazendária no Rio Grande 

  

As autoridades da capitania do Rio Grande, no início do século XVIII, 

demonstravam dificuldades em afirmar sua autonomia administrativa. O Rio Grande 

Ficou sujeito a Pernambuco em sua jurisdição político-militar e fazendária a partir de 

1701, e a Paraíba nos assuntos da justiça, quando foi anexa a sua Ouvidoria em 

1688597.  

As dificuldades da administração do Rio Grande já são identificadas desde a 

segunda metade do século XVII. Alveal demonstra essa “falta e possibilidade de 

ingerência nos assuntos da capitania” e dificuldades administrativas, com alguns 

exemplos, como o caso da Câmara de Natal, que na segunda metade do século 

XVII “dependia de algumas pessoas que fossem fiadoras junto a Câmara de Olinda” 

para cobrir suas despesas e não possuía em 1723 sequer uma cópia das 

Ordenações Filipinas para se orientar de acordo com as instruções do reino598. 

Nas primeiras análises documentais sobre a Provedoria da Fazenda Real do 

Rio Grande já são perceptíveis algumas dificuldades administrativas. Em julho de 

1715 o Provedor da Fazenda do Rio Grande, Lourenço de Almeida informou ao rei a 

situação econômica da provedoria. Segundo o provedor, a provedoria encontrava-se 

com muitas dívidas, e não havia escrivão ou meirinho interessado em servir por falta 

de ordenado599. 

Em 1726 o governador de Pernambuco, Manuel Rolim de Moura enviou uma 

carta ao rei comunicando que a Provedoria do Rio Grande não possuía uma cópia 
                                                           
 

597
 MENEZES, Mozart Vergetti de. Jurisdição e poder nas Capitanias do Norte (1654-1755). Sæculum, n. 14, 

2006, 14 p.  
598

 ALVEAL, Carmen Margarida Oliveira. Os desafios da governança e as relações de poder na Capitania do Rio 
Grande na segunda metade do século XVII. Op. cit., pp.27-44. 
599

 Cartas Régias sobre a capitania do Rio Grande do Norte de 1671 a 1722 (I a XLIX). Op. cit., pp.166-167. 
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do Regimento da Fazenda e Alfândega. O caso é semelhante ao da Câmara de 

Natal em 1723, e demonstra que a Provedoria poderia estar sentido dificuldades de 

gerenciar os assuntos a fazenda de acordo com as ordens reais, já que não possuía 

o regimento pelo qual devia orientar-se600. 

 Até 07 de janeiro de 1723 a jurisdição da Provedoria da Fazenda Real do Rio 

Grande abrangia o Siará Grande, quando foi criada por provisão régia juntamente 

com a Ouvidoria do Siará Grande sua provedoria601. Em 23 de dezembro de 1723 o 

provedor da fazenda do Rio Grande, José Soares já reclamava ao governador de 

Pernambuco, Manuel Rolim de Moura sobre a diminuição de seus emolumentos, 

atribuindo o prejuízo à criação da Provedoria do Siará Grande. O provedor pedia 

aumento de seu pagamento informando que maior parte do ordenado que 

compunha seu ofício provinha do Siará Grande602.  

A reclamação do dito provedor e a já mencionada falta de funcionários como 

meirinho e escrivão por falta de seus ordenados, abrem margem para hipóteses 

sobre a fragilidade econômica da Provedoria do Rio Grande. Esses fatos apontam 

também para a sua dependência tanto de Pernambuco como da Coroa em manter 

os gastos com seu quadro de funcionários. Segundo Menezes,  

a existência ou não de uma capitania autônoma estava condicionada 
a necessária e irremediável possibilidade de ser a Provedoria da 
Fazenda capaz de gerir todos os gastos com o pessoal e segurança 
[...] A falta constante do cumprimento dessas obrigações poderia 
acarretar na perda de autonomia, com a consequente anexação do 
governo a outra capitania603. 

 

O argumento de Menezes coopera para notar-se os indícios da falta de 

autonomia da Provedoria do Rio Grande, agravado se levado em consideração que 

em 1701 a capitania do Rio Grande tornou-se anexa de Pernambuco, acentuando a 

característica de dependência administrativa do Rio Grande. 

                                                           
 

600
 Cartas Régias sobre a capitania do Rio Grande do Norte. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte. Volumes XIV. 1916. pp. 26-27. 
601

 LYRA, Tavares. História do Rio Grande do Norte. Op. cit.,p.170. 
602

 Cartas Régias sobre a capitania do Rio Grande do Norte. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Norte. Volumes XIV. 1916. pp. 28-29. 
603

 MENEZES, Mozart Vegetti de. Colonialismo em ação. Op. cit., p.12. 



 

 | RENDAS E ADMINISTRAÇÃO: NOTAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA 
PROVEDORIA DA FAZENDA REAL DO RIO GRANDE NO INÍCIO DO SÉCULO XVIII 

633 

 

Em 1° de junho de 1729 o governador de Pernambuco, Duarte Sodré Pereira 

(1727-1737) enviou uma carta ao rei sugerindo que a Provedoria do Rio Grande 

fosse extinta, e que ficassem na capitania somente um escrivão e um almoxarife 

para alguma diligência ou arrecadação que fosse necessária, o que ficasse da 

administração fazendária no Rio Grande seria anexo a Provedoria do Siará Grande.  

O governador afirmou ainda que não era mais preciso que na capitania do Rio 

Grande houvesse uma provedoria, visto que seus funcionários nada mais faziam do 

que a arrematação dos dízimos604. Este episódio chama atenção para possível 

fragilidade e falta de autonomia da Provedoria do Rio Grande, que até 1723 era 

responsável pela administração fazendária do Siará Grande e poucos anos depois já 

era ameaçada de ser extinta ficando seus funcionários sujeitos a recém-criada 

Provedoria do Siará. 

Em 1729, o rei estava também informado que com a criação da Provedoria do 

Siará Grande os dízimos do Rio Grande haviam diminuído e por sua vez os 

rendimentos da Fazenda da capitania. Isso teria acontecido por que até 1723 os 

dízimos do Rio Grande eram arrematados juntamente com os do Siará, quando 

estavam sob a responsabilidade da Provedoria do Rio Grande,  

Para lidar com esse problema, o rei autorizava que se houvesse no Rio 

Grande falta de dinheiro para o pagamento das despesas da capitania, os saldos 

fossem supridos por Pernambuco. O rei ordenou ainda que se os devedores da 

fazenda do Rio Grande não pagassem suas dívidas a Provedoria do Siará Grande 

deveria suprir o que faltasse com seus “sobejos da fazenda real”605. 

Nesse contexto de criação da Provedoria do Siará Grande, a Provedoria do 

Rio Grande não estava mais fazendo a arrematação dos dízimos da dita capitania e 

certamente seus rendimentos haviam diminuído606. Aliado a essas dificuldades de 

                                                           
 

604
 Cartas Régias sobre a capitania do Rio Grande do Norte. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte. Volumes XIV. 1916. pp. 44-46. 
605

 CARTA do [provedor da Fazenda Real do Rio Grande do Norte], Domingos da Silveira, ao rei [D. João V] 
sobre a forma como foram arrematados os dízimos reais e o seu resultado. AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, doc. 
134. 
606

 CARTA do [provedor da Fazenda Real do Rio Grande do Norte], Domingos da Silveira, ao rei [D. João V] 
sobre o costume de se pagar ao provedor e seus oficiais dos rendimentos dos contratos dos dízimos da 
capitania e pedindo esclarecimento sobre o procedimento a ter depois da criação da Provedoria da Fazenda 
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gerenciamento da Provedoria do Rio Grande ressalta-se que na cobrança de 

impostos da capitania estava envolvida além da Fazenda a Câmara de Natal. As 

câmaras ultramarinas possuíam suas próprias rendas. Conforme Prado Júnior,  

as finanças do Senado se formavam com os réditos que lhes 
competia arrecadar: foros (rendas dos chãos aforados) e tributos 
autorizados em lei geral ou especialmente cedidos pelo soberano. 
Dois terços da renda municipal pertenciam a Câmara: o último 
revertia para o Real Erário da capitania607. 

 Foi possível identificar que a Câmara de Natal era responsável por cobrar 

alguns tributos como o subsídio do tabaco, o subsídio das carnes, o subsídio do mel, 

o subsidio da aguardente e impostos sobre a pesca e salinas608.  

 Ressalta-se, portanto, que a Provedoria do Rio Grande “dividia” com a 

Câmara de Natal espaços de arrecadação e impostos. Desse modo, além de lidar 

com a “falta” de alguns rendimentos até então assumidos pela Câmara de Natal, a 

Provedoria do Rio Grande esteve certamente, principalmente a partir da criação da 

Provedoria do Ceará, em situação de dificuldade para gerenciar suas receitas e 

despesas. 

 

Considerações finais: 

 

 Apesar deste trabalho apresentar dados ainda incipientes, devido ao caráter 

inicial da pesquisa, foi possível levantar algumas hipóteses acerca da organização 

administrativa da Provedoria Real da Fazenda do Rio Grande. Tentar compreender 

as especificidades da administração fazendária do Rio Grande no início do século 

XVIII, levando em consideração a anexação da capitania do Rio Grande a 

Pernambuco, o fim da guerra do Assú e a criação da Provedoria Real da Fazenda 

do Siará Grande, abriu margem para a continuidade desse estudo inicial. Pretende-

se em estudos futuros aprofundar as problemáticas levantadas neste artigo, bem 

                                                                                                                                                                                     
 

Real do Ceará, o que motivou a diminuição dos emolumentos das arrematações. AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, 
doc. 157. 
607

 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo Op. cit., p. 315. 
608

 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. 
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como analisar minunciosamente as várias fontes sobre a Provedoria do Rio Grande 

deste período.  

Desse modo, serão consideradas em análises posteriores as dificuldades 

administrativas enfrentadas pela Provedoria do Rio Grande, a sua relação com as 

provedorias de Pernambuco a partir da anexação em 1701, e com a do Siará 

Grande, a partir de sua criação e consequente desanexação da provedoria do Rio 

Grande. Pretende-se ainda, além de tentar compreender a estrutura administrativa 

da Provedoria do Rio Grande, estudar as características econômicas da capitania, a 

partir de análises sobre arrecadação de tributos, identificando-se as especificidades 

de cada ribeira que, como constatado, era a divisão espacial-administrativa na qual 

eram realizadas as cobranças de tributos da capitania. 
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RESUMO: Seja por aspectos culturais, seja pelas políticas anticiganas(MOONEN, 
2012) proliferadas desde tempos imemoriais, a ideia de nomadismo e movimento 
sempre esteve atrelada as imagens constituídas sobre aqueles que, hoje 
consensualmente, chamamos de “ciganos”. Contudo, como já mostram os recentes 
trabalhos historiográficos, em muitos momentos da história presenciamos o 
“assentamento” destes povos no ambiente urbano. “Fixando-se” em moradias, 
construindo cartografias imaginárias, (sobre)vivendo no limiar entre o mundo 
Gadje609 e o seu multiverso cultural, os ciganos desenvolveram ao longo dos séculos 
as mais diversas formas de relacionar-se com o espaço e com o outro nas 
microesferas da cidade. No município de Caicó, localizado na mesorregião do Seridó 
potiguar brasileiro, presenciamos o surgimento da icônica “Rua dos Ciganos” nas 
últimas décadas do século XX, sendo esta, palco inegável das manifestações da 
ciganidade e de desdobramentos que supostamente foram fundamentais na 
(re)organização espacial das famílias que ali viveram. Hoje, os ciganos desta rua 
permanecem apenas em seu nome (não oficial), e tem a sua história mantida viva 
somente na memória e no discurso dos mais velhos. Neste trabalho, buscamos 
reconstituir com uso das palavras e dos métodos historiográficos fragmentos das 
imagens vinculadas à Rua dos Ciganos, do município de Caicó-RN, tentando 
identificar através dos registros orais, as associações tomadas pelos atuais 
moradores da referida rua e do bairro em qual se encontra. Com isso, temos o intuito 
de apreender, mesmo que minimamente, aspectos relacionados à cultura, 
organicidade das redes de sociabilidade calon610 e as múltiplas interações 
estabelecidas com os brasileiros e com o espaço urbano seridoense nas últimas 
décadas do século XX. Para tanto, as imagens resgatadas, que se delineiam no 
espaço da memória e do imaginado, são postas ao lado da literatura acadêmica 
produzida sobre as culturas ciganas, previamente analisadas durante a execução do 
projeto de pesquisa “Ciganos no Seridó Potiguar: origens, cultura e estratégias de 
sobrevivência”. 
Palavras-chave: Ciganos; Caicó; História Oral. 
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 Palavra romani usada para designar os não-ciganos. 
610

 Grupo a qual os ciganos que ali viviam pertenciam. 
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 Nasci e formei-me no município de Caicó, cidade localizada no Seridó 

potiguar brasileiro, e desde criança ouvia diversas histórias sobre a Rua dos 

Ciganos. Minha avó, por exemplo, me contava que naquela rua viviam “uma ruma” 

de ciganos, e que muitos deles, inclusive, eram seus amigos. De certo, lembro-me 

de vez ou outra aparecer uma cigana na nossa casa. Chamava-na de Dondom. Ela 

era bem velhinha e trajando roupas compridas e multi-coloridas lia a mão das 

minhas tias e primas e revelava um futuro distinto para cada uma delas.  

Muitos anos se passaram e orientado pelo Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior 

(UFRN/DHC), no projeto de pesquisa “Ciganos no Seridó Potiguar: origens, cultura e 

estratégias de sobrevivência”, retornei a Rua dos Ciganos adulto, mas com a mesma 

curiosidade que tinha quando menino. Reconstituir com uso das palavras e dos 

métodos historiográficos fragmentos das imagens vinculadas à Rua dos Ciganos, do 

município de Caicó-RN, e tentar identificar através dos registros orais as 

associações tomadas pelos atuais moradores da referida rua e do bairro em qual se 

encontra é um dos objetivos deste artigo. Com isso, temos o intuito de apreender, 

mesmo que minimamente, aspectos relacionados à cultura, organicidade das redes 

de sociabilidade calon e as múltiplas interações estabelecidas com os brasileiros e 

com o espaço urbano seridoense nas últimas décadas do século XX. 

Hoje, na rua Artur Bernardes (seu nome oficial), não existem mais ciganos. 

Estes, (sobre)vivem apenas no nome atribuído e mantido pela população não-cigana 

e nas narrativas e memórias daqueles que com eles co-habitavam as microesferas 

da cidade. Recorremos a técnicas empregadas na História Oral para executar essa 

pesquisa, e isso nos levou a coletar os testemunhos de quatro mulheres: Francisca 

(Chica), Ezilda, Dona Ana e Maria do Socorro, personagens de personalidades 

distintas que aceitaram compartilhar suas lembranças, e que sem elas este artigo 

não seria por mim escrito.   

A fim de tornar a escrita, e consequentemente a leitura, deste trabalho mais 

fluida e didática, optamos por fragmentá-lo em quatro partes, sendo elas: 1) OS 

CIGANOS ESTÃO NA CIDADE - onde abrimos uma rápida discussão a cerca da 

presença dos ciganos no mundo urbano através dos registros e da pesquisa 

histórica e antropológica; 2) A RUA DOS CIGANOS EM CAICÓ - espaço destinado a 

caracterização física da rua dos ciganos de Caicó em fins do século XX e na 
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contemporaneidade, com base nos depoimentos orais e no reconhecimento feito em 

campo; 3) HISTÓRIAS E MEMÓRIAS – onde apresentamos e problematizamos 

trechos das transcrições dos registro orais  obtidos através do exercício de história 

oral; 4) CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 

OS CIGANOS ESTÃO NA CIDADE   

 

Inicialmente, é necessário destacar o terreno movediço em que uma pesquisa 

sobre os grupos ciganos se encontra, assim como o fez Teixeira (2007). As múltiplas 

relações estabelecidas com o espaço, pelos diversos grupos ao longo do tempo, 

ultrapassam as conceituações aplicadas e conhecidas por nós, não-ciganos. 

Designações como "nômades” ou “sedentários", por exemplo, amplamente difundido 

nas pesquisas de cunho antropológico ou etnográfico, já não servem para explicar 

os variados estilos de vida dos ciganos, como defende a antropóloga Florencia 

Ferrari (2010). Neste trabalho, distancio-me destas conceituações e limito-me a 

mediar lapsos de memórias constituídos sobre uma rua dos ciganos, que há 

décadas não é visitada por um. Busco, sobretudo, ilustrar através destes registros as 

sensibilidades formadas por não ciganos sobre uma rua alegoricamente simbólica. 

As pesquisas realizadas em todo o mundo apontam para o aparecimento dos 

grupos ciganos no mundo ocidental por volta do século XV. A presença destes no 

ambiente urbano foi registrada ao longo dos séculos nas páginas negras dos 

processos-crimes, nos decretos de lei e nas manchetes ou denúncias dos jornais. 

Por se tratar, ao menos no passado, de uma cultura essencialmente ágrafa, são 

raros os registros onde eles próprios narram as suas trajetórias pelas cidades.  

O deslocamento dos grupos pela Europa até a América deu-se associado há 

uma série de leis anti-ciganas que puniam com prisões, degredos, açoite, trabalho 

forçado, mutilações e com pena de morte aqueles que se identificassem ou fossem 

identificados como ciganos. Um trabalho detalhado sobre essas leis está disponível 

na internet sob o título de Anticiganismo e políticas ciganas na Europa e no Brasil 

(2012), do antropólogo Frans Moonen. 
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De acordo com Moraes Filho (1981), no século XV os ciganos já estariam na 

França, domiciliados nas proximidades de Saint-Dénis, onde o povo corria para ouvir 

das ciganas a buena-dicha, enquanto que pilhagem e o roubo estendiam-se pela 

cidade. Segundo Matinez (1989), nas cidades os “nômades” e “nômades 

sedentários”, como a própria designa, ocupavam, na maioria dos casos, as regiões 

periféricas juntando-se com os demais seres invisíveis da sociedade. Ocupando 

terrenos abandonados, “espaços mortos”, recebiam intimações das forças 

representativas da ordem, perquisições, abertura de trincheiras, acesso bloqueado, 

tornando assim o terreno escolhido inacessível; acusações, queixas, petições, 

contribuem para afastar os “indesejados”. 

Em Portugal, o primeiro registro que temos conhecimento sobre a presença 

cigana no ambiente urbano nos é revelado através de um decreto de lei de 1535, 

aonde diz: “Serão igualmente açoitadas as <<pessoas de qualquer outra nação que 

forem que andarem como ciganos>>.”(COSTA, 1995, p.14). 

O primeiro documento encontrado referente aos, assim chamados, ciganos 

em terras brasileiras data de 1574, quando o cigano João de Torres, sua mulher e 

filhos foram degredados para o Brasil em meio a um conjunto de práticas 

anticiganas proferidas em Portugal.  

Em seu estudo sobre os Ciganos em Minas Gerais do século XIX, o 

historiador Rodrigo Corrêa Teixeira conta-nos que ao que tudo indica, no período 

oitocentista, numericamente, os principais grupos de ciganos “sedentários” estavam 

na Bahia e no Rio de Janeiro, ou seja, nos dois mais importantes portos marítimos 

da época. Segundo ele: 

“Os ciganos, possivelmente, ocupavam os espaços mais insalubres 

das cidades. Não que eles se opusessem ao conforto e à higiene, 

mas sim ao que vinha atrelado a isso: o cerceamento à liberdade de 

movimentação e o controle de suas ações. [...] Se tivessem de 

acampar na cidade, deveriam fazê-lo o mais longe possível, para 

evitarem a transmissão de doenças físicas e moléstias 

morais.”(TEIXEIRA, 2007. p.58.) 

 

 Em meados do século passado, a longa estrada dos ciganos os trouxeram a 

região do Seridó potiguar brasileiro, espaço ao qual restringimos a nossa pesquisa, 
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e aqui desenvolveram as mais variadas relações com os seus moradores e 

definitivamente marcaram o seu espaço nestas terras e no imaginário popular, 

tornando o Seridó palco inegável das manifestações de ciganidades611.  

Em entrevista realizada em Caicó, no distrido Laginhas, em abril de 2014, 

Raimundo Cigano nos dá pistas de como era a vida destes “ciganos velhos”. Ele 

narrou para mim lembranças de sua infância, do período em que os ciganos 

percorriam o Seridó a cavalo e encontravam abrigo nas terras dos coronéis, onde 

“arranchavam” e de lá partiam para a cidade para fazer negócio e tentar a sorte. 

 Hoje, já é possível identificar diversas pesquisas publicadas que percebem os 

ciganos como sujeitos históricos dentro de seus respectivos contextos históricos e 

inseridos em uma determinada espacialidade - em especial, o ambiente urbano. 

Aqui cito o trabalho de doutoramento da já referenciada Florencia Ferrari (2010), o 

livro organizado por Bessa (2004) sobre a comunidade cigana “residente” em 

Sobral/CE, a pesquisa de mestrado na área lingüística desenvolvida por Melo (2005) 

sobre os ciganos Calon de Mambaí/GO, e dentre vários outros que encontram-se 

devidamente referenciados no fim deste artigo. 

 

 

A RUA DOS CIGANOS EM CAICÓ 

                                                           
 

611
 Conceito empregado por Lourival Andrade Júnior em sua tese de doutorado “Da barraca ao túmulo: Cigana 

Sebinca Christo e as construções de uma devoção ( 2008)”, para se referir há um conjunto de práticas culturais 
restritas ao universo cigano. 
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Figura 4: O Sol sob a Rua dos Ciganos 2014. Arquivo pessoal. 

 

Em Caicó, pudemos constatar através do trabalho de campo o surgimento da 

rua dos ciganos nas últimas duas décadas do século XX. Com o nome oficial de 

Rua. Artur Bernardes e localizada no Bairro Boa Passagem, bairro periférico na zona 

norte da cidade. A Rua dos Ciganos ganhou este nome por ter sido o local de pouso 

e morada de diversas famílias ciganas por aproximadamente uma década. Na 

década de 80 a rua não era calçada (e ainda não é), não existia luz elétrica, 

saneamento básico e lá a água só chegava se carregada em baldes na cabeça dos 

moradores. 

Não é sabido o número de ciganos que chegaram a viver nesta rua, algumas 

pessoas apontam para poucas dezenas, outras juram de pé junto que viviam 

centenas. Algumas casas, essencialmente de alvenaria, permanecem com a 

arquitetura bem semelhante à original, tendo apenas as suas fachadas, portas, pisos 

e janelas alteradas ao logo do tempo. Elas podem ser observadas nas Figuras 2 e 3: 
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Figura 5: Rua dos Ciganos 2014. Arquivo pessoal. 

 

Figura 6: Antiga moradia dos ciganos. Arquivo pessoal. 

  

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS 

 Para esta pesquisa realizamos entrevistas com quatro moradoras do Bairro 

Boa Passagem, sendo elas: Ana Alves dos Santos, 72 anos, moradora da Rua Nilo 

Peçanha (bem próximo à Rua dos Ciganos); Francisca Edite dos Santos, 71 anos, 

mora desde 1963 na Rua dos Ciganos; Maria Ezilda Gerônimo Targino, 55 anos, 

esposa do Cigano Magal e também moradora da Rua Nilo Peçanha; e minha avó, 

Maria do Socorro de Medeiros, 64 anos, residente da Rua Wenceslau Braz. 

 A escolha das testemunhas não se deu de maneira arbitrária, optamos por 

buscar relatos oriundos de pessoas com mais de cinquenta anos que vivessem a 

menos de cinco quadras de distância da Rua dos Ciganos nas últimas décadas do 

século XX, e, além disso, que tivessem mantido algum tipo de contato com os 
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ciganos que ali viveram durante aquele período. Não foi coincidência o fato de que 

todos os narradores serem do sexo feminino. Afinal, eram elas que dividiam as 

lavanderias públicas junto com as ciganas, que as recebiam em casa e faziam 

consultas sobre o futuro descrito na palma da mão e que conheciam melhor a 

dinâmica da vida destes ciganos.  

 Com um roteiro prévio e o gravador do celular em mãos, dei início às 

entrevistas no dia 20 de Junho de 2014 e encerrei no dia posterior. Após isso, o 

material obtido foi transcrito, e os diferentes discursos foram analisados e 

comparados. Em nossa abordagem, formulamos algumas perguntas que foram 

feitas em todas as entrevistas. 

 Induzi essas senhoras à lembrarem-se das moradias e elas me disseram: 

“Era seis casas” (Maria do Socorro),  

“Era umas cinco” (Ezilda),  

“Aquela avenida de fora a fora era só deles! Era aquele horror de casa com aqueles ciganos 

tudo na porta! Robando, pedindo e comprando...” (Ana). 

De início, já podemos perceber o embate de memórias, onde as cinco ou seis 

casas descritas por Maria do Socorro e Ezilda transfiguram-se numa “avenida de 

fora a fora” presentes na memória de Ana.   

 Quando indagadas sobre a quantidade, Francisca e Ana responderam-me 

respectivamente:  

“Eles morava, um bocado de gente. Moravam um com outros. Por que era família...” 

(Francisca). 

 “Era muito cigano, não sei a qualidade, macho e fêma, mas era muito cigano.” (Ana) 

Sobre a aquisição das casas, Francisca, moradora da rua antes mesmo dos 

ciganos, nos conta:  

“Eles não construiram. Compraram já pronto. [...] Eles moraram um tempo. Moraram uns 

anos. Era Zé galego, cigana burrega, era chieta. Era um monte de ciganos, agora eu não 

lembro de todos os ciganos, mas era tudo meus conhecidos. [...] Eles sempre viam de 
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passagem, eles sempre, assim, se, se arranchavam. Por que antigamente a gente  chamava 

"os ranchos", eles faziam aquelas tordas, aí se arranchava. Eu conheço os ciganos do 

tempo que eu era solteira, que a gente morava na Margarida, mas era festa quando eles 

chegavam! Aí eles vieram praqui e pronto! Elas eram muito minhas amigas, elas não me 

aperreavam, elas chegavam aqui, falavam se eu... ‘vamo tomar café burrega!’. Eu dava 

banho em burrega, penteava os cabelo da cigana. Ai, eu adoro cigano!”.  

“Cigana Selma, Irene, Dondon, Burrega, Anchieta...” Maria do Socorro também tentou se 

lembrar o nome dos moradores. 

Quando questionadas sobre os hábitos, me responderam: 

“Eles viviam pedido, num eram ciganos? [...] Eles trocavam burro, relógio, eles davam, 

arranjavam, davam, trocavam as coisas, sabe? Tinha uns que veve da aposentadoria... E 

eles pediam muito nas casas!” (Maria do Socorro) 

“Eles viviam pedindo, e os homens fazendo troca!” (Ezilda) 

“Os ciganos eram pobres, num tinham nada não! Só faziam pedir! Eles diziam que eram 

pobre, mas ninguém sabia.” Disse Ana desconfiada. 

“Eles viviam pedindo. E todo mundo ajudava.” (Francisca) 

“Robavam... Roubavam assim... Eles iam fazer um negócio com vocês e te enganava.” 

(Ana) 

 A prática da mendicância está associada aos ciganos desde tempos 

imemoriais, assim como a (má-)fama de ladrões. Os Calons do Serisó, assim como 

os de outras regiões, viviam, e alguns ainda vivem até hoje, essencialmente da 

venda e troca de mercadorias e da mendicância. As mercadorias que no passado 

eram geralmente animais, hoje vão desde celulares a veículos automobilísticos. 

Sobre as acusações de roubos, Pereira (2009) e Moonen (2012) dedicam um 

espaço de suas pesquisas para entender como se construiu este discurso ao longo 

dos séculos.   

Tentando se lembrar das vestimentas, elas me contaram: 

“Era roupa comprida! Roupa de cigano mesmo. Era uns vestidão bem comprido, vestidão 

arrastando até no chão, aí agora que eles estão usando até bermuda...” (Maria) 
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“Eu achava lindo aqueles colar das ciganas. Eu sou que nem cigana pra colar.” (Francisca) 

Provocando-as a pensar em algo que lhe causassem estranhamento nos 

Calons, elas responderam: 

“A fala! era fala de cigano mesmo.” (Maria do Socorro) 

“Só o que é estranho neles é a fala. Que eles fala, aquela fala. Eles, eles, eles, é por que eu 

não sei, eu sabia uma que les dizia.  ‘nim vum chá cum rolachon que nun tem camelá AI 

meu rom, que chucá!’ Eles tem aquela fala.” (Francisca) 

Maria do Socorro relatou-me uma vida precária: 

“Não tinha nem água naquele tempo. Eles carregavam água na cabeça.” (Maria do Socorro) 

Ezilda apontou para algumas regalias: 

“Usam bicicleta, moto, carro...” (Ezilda) 

Quando questionadas sobre a saída deles da cidade, todas apontaram para 

um motivo: A morte. Bastante significativa para os Calons. 

“Eles não ficaram mais por que a filhinha deles morreu afogada. E quando eles estão num 

canto, se morrer algum deles, eles vão embora e num querem nem saber.” (Francisca) 

“A água era difícil, ai fizeram um tanque bem grande pra encher d'água. Aí você sabe, 

cigano é bicho curioso, aí a menina foi, pinotou pra dentro pra tomar banho dentro do 

tanque, a bichinha pequena... A bichinha morreu afogada.” (Ana) 

“Quando mata um cigano eles vão embora tudim, vai embora o rebanho.” (Maria do Socorro) 

“Aonde morre cigano eles não ficam. Eles deixaram Té a casa pra mim vender!” (Ezilda) 

Em meu artigo “Cem maneiras de dizer adeus: os ciganos e a morte” 

publicado nos anais eletrônicos do XVII Simpósio Nacional de História (2013), busco 

desenvolver uma narrativa acerca do amplo mosaico cultural em que um estudo 

sobre os ciganos situa-se, personificando esta diversidade através das inúmeras, e 

dicotômicas, significações atribuídas à morte, ao morrer, e as dezenas de maneiras 

de dizer adeus, que se fazem, ou fizeram, presentes entre os paradigmas ciganos. A 

prática dos Calons relatada pelas testemunhas é também estudada neste artigo. 



 

 | OS CIGANOS ESTÃO NA CIDADE: HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DE UMA RUA DOS 
CIGANOS (CAICÓ/RN)* 

647 

 

 Concluindo as entrevistas elas disseram: 

“Da rua dos ciganos quem morava lá, não mora mais ninguém não.” (Maria do Socorro) 

“Eles foram pra todo canto, uns pra Florânia, Cruzeta, Messias Targino, Jucurutu.” (Ezilda) 

“Cigano é pessoa que nem a gente. Eles é família, só que cigano, é família igual a gente.” 

(Francisca) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do elucidado, compreendemos a Rua Artur Bernades, ou Rua dos 

Ciganos, como sendo palco inegável das manifestações da ciganidade. No passado, 

espaço de pouso e morada de uma rede de sociabilidade cigana/calon, onde 

exercitavam a sua língua e seus costumes. Cativavam afetos e desafetos, e onde 

encontravam abrigo após um dia cansativo.  Espaço de vida, mas também de morte. 

Hoje, um lugar imortalizado na memória dos mais velhos, e naturalizado pelos 

mais jovens. Sua História, permanece viva no lamento da pobre ciganinha afoita que 

padeceu nas águas, nas mãos, que hoje calejadas, tiveram o futuro decifrado, nas 

lembranças de Francisca, Maria do Socorro, Ana e Ezilda. 
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EXAME DE UMA FAMÍLIA DE PARDOS: OS FERNANDES DAS NEVES, DA 

FREGUESIA DO SERIDÓ (SÉCULOS XVIII-XIX) 
  

Maiara Silva Araújo612 
 

O trabalho do historiador é insuflar nova vida aos 
relatos que nos dizem o que era o passado, 
através do uso da imaginação da nossa 
capacidade de poética de retramar o que está 
tramado, redizer o que está dito, rever o que já 
foi visto, para que esses relatos sirvam para 
demarcar a nossa diferença, sirvam-nos 
tramarmos, dizermos e vermos de uma outra 
forma. 

(Durval Muniz de Albuquerque Júnior, 2007, p. 
149-64) 

 

Introdução 

Objetivamos discutir, neste texto, aspectos que envolvem as dinâmicas de 

mestiçagem na Freguesia da Gloriosa Senhora Santana do Seridó – território que 

corresponde, atualmente, à região do Seridó –, cuja sede ficava localizada na 

Capitania do Rio Grande do Norte, no decurso dos séculos XVIII e XIX. Analisando 

obras da historiografia regional acerca desse recorte espacial, é possível perceber 

lacunas no que se refere à formação das populações indígenas, “africanas”613, 

crioulas e mestiças. Essa elucidação se evidencia, por exemplo, ao ler-se a obra de 

José Augusto, intitulada Seridó (1954), onde o mesmo construiu discursivamente 

uma história do homem branco, que se consolidou com o fim da “Guerra dos 

Bárbaros” (1683-1697)614 e o extermínio das sociedades indígenas. 

                                                           
 

612
 Discente do Curso de Licenciatura em História da UFRN – CERES – Campus de Caicó. Bolsista de Iniciação 

Científica (PIBIC/CNPq) vinculada ao Projeto de Pesquisa Populações mestiças no Seridó: demografia e relações 
familiares (séculos XVIII e XIX) – PVF9908-2013, sob orientação do Prof. Dr. Helder Alexandre Medeiros de 
Macedo, do Departamento de História do CERES (DHC), Centro de Ensino Superior do Seridó, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. E-mail para contato: maiarasa@yahoo.com.br. 
613

 Utilizamos as aspas, na primeira menção ao termo “africano” ou “africana” para deixar claro que não se 
trata da maneira mais prudente de lidar, de maneira genérica, com os povos vindos de África. Sobre o 
problema da generalização dos “africanos”, ver Faria (2004, p. 30). 
614

 Trata-se, aqui, do recorte temporal da “Guerra dos Bárbaros” analisado por Macêdo (2007, p. 46.). 
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Todavia, essa premissa de desaparecimento das sociedades nativas e de 

aspectos de sua cultura vem sendo desconstruída, recentemente, por trabalhos 

como os de Helder Alexandre Medeiros de Macedo (2011; 2013), que sublinham o 

convívio entre homens de diferentes qualidades e condições na Freguesia do Seridó 

após os eventos belicosos da “Guerra dos Bárbaros”, imersos no fenômeno da 

ocidentalização.615  

Para Serge Gruzinski, ocidentalização pode ser designada como 

 

[...] um conjunto de empresas que procuram transformar a natureza, 
os seres, as sociedades e os imaginários dominados pela Monarquia 
Católica. São estratégias complexas, múltiplas da dominação que se 
sucede a partir do século XV. A cristianização, a sujeição dos 
autóctones a uma dominação política ocidental, a urbanização de 
tipo europeu, a difusão do alfabeto latino, da imprensa e do livro, a 
exploração econômica são as manifestações, nem sempre 
coordenadas, do processo de ocidentalização (GRUZINSKI, 2003, 
p.15-6). 
 

Em diálogo com o citado autor, Helder Macedo tratou da ocidentalização 

como o “movimento de difusão/imposição da cultura ocidental nas colônias dos 

Impérios Ultramarinos – em outras palavras, à conquista das almas, dos corpos e 

dos territórios do Novo Mundo” (MACEDO, 2011, p. 40). Nessa perspectiva, em 

consonância com os autores citados, compreendemos que a metamorfose dos 

espaços e dos corpos, surgida no decorrer do processo de ocidentalização, se deu 

por meio da implantação de sistemas administrativos e eclesiásticos europeus no 

Novo Mundo. Aspecto que se evidencia, por exemplo, com a instalação da 

Freguesia do Seridó, na Capitania do Rio Grande do Norte, em 1748. A criação 

dessa instância de caráter religioso tratava de materializar a presença da Monarquia 

Católica nas terras dominadas, em sua investida de conquistar as almas para o 

aprisco da Cristandade. Sendo assim, a celebração de matrimônios de índios, 

                                                           
 

615
 Contudo, vale ressaltar, que antes desses estudos de Helder Alexandre Medeiros de Macedo (2011; 2013), 

outros estudos sobre essa temática também já haviam apontado a presença de nativos e outras gentes na 
Freguesia do Seridó no pós “Guerra dos Bárbaros”. Dentre esses, Os Álvares do Seridó e suas ramificações, de 
Sinval Costa (1999). Este, apesar de fazer um exame especificamente sobre a família dos Álvares, composta, 
nas primeiras gerações, por pessoas de origem lusitana, destinou um espaço, na sua produção, onde elencou 
casamentos de índios e escravos ocorridos na freguesia entre os séculos XVIII e XIX.   
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africanos, crioulos e mestiços de diferentes qualidades e condições, ao lado de 

brancos, na Freguesia do Seridó, entre os anos de 1788 a 1809616, representa o 

registro que chegou até os nossos dias da atuação dessa Monarquia Católica 

cumprindo seu papel de transformar espaços, corpos e almas num rincão das terras 

lusitanas na América.  

A chegada dos europeus às terras, a posteriori, chamadas de América, foi 

desconcertante e complexa tanto para estes quanto para os nativos, uma vez que 

ambos se depararam com um conjunto de práticas culturais divergentes entre si. Em 

meio ao emaranhado de costumes autóctones, os colonos europeus trataram, 

gradativamente, de inscrever o modo nativo de viver no universo cultural cristão, 

demonizando, assim, as crenças e os corpos daqueles encontrados do outro lado do 

Atlântico, como afirmou Laura de Melo e Souza (1986). Destarte, definir o conjunto 

das práticas culturais das sociedades indígenas encontradas no Novo Mundo foi 

uma estratégia dos colonos na tentativa de dominá-las, vez que, na medida em que 

distinguiam os grupos nativos das sociedades europeias, impunham seus 

julgamentos e o modo ocidental de viver, codificando os seus espaços e seus corpos 

com suas instituições coloniais e suas normas cristãs. 

Nesse sentido, o processo de ocidentalização dos territórios da América atuou 

de forma violenta, tendo como alvo os corpos, crenças e práticas culturais dos 

nativos. Contudo, como afirmou Serge Gruzinski, esse não foi apenas um processo 

destrutivo. Em certos casos, resultou no que o autor definiu como mestiçagens, isto 

é, africanos, nativos e europeus se relacionaram, tiveram suas vidas cruzadas 

através do mundo do trabalho e de vínculos de parentesco consanguíneo ou ritual, 

de cuja relação, de ordem cultural e/ou biológica emergiram os mestiços.  

Existindo no mundo colonial, os descendentes de indivíduos provenientes das 

quatro partes do mundo – Europa, África, Ásia e América – formaram uma complexa 

teia de relações entre pessoas de diferentes qualidades e condições. 617 Para 

                                                           
 

616
 As referências a esses dados foram coletados dos livros de Matrimônio da Freguesia do Seridó. PSC. CPSJ. 

Livro de Matrimônio n° 1, FGSSAS, 1788-1809. (Manuscrito). 
617

 Ressaltamos que os estudos de Serge Gruzinski (2003), mesmo tendo como metodologia uma história 
comparada e conectada, se concentram mais na América Espanhola. Por esta razão, não é possível 
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Eduardo França Paiva, em se tratando das possessões lusitanas na América, essas 

dinâmicas de mestiçagem se deram por meio do mundo do trabalho, que, em sua 

dinamicidade, produzia uma colônia móvel, onde não existia uma troca meramente 

de produtos, mas de léxicos, imagens e crenças, que resultavam em um universo 

cultural mestiço.618   

Assim, em meio ao silêncio, que, às vezes, chega a ser atordoante, 

encontrado em obras da historiografia regional que invisibilizaram a contribuição 

nativa, africana, crioula e mestiça para a construção da sociedade da ribeira do 

Seridó (MEDEIROS FILHO, 1983; AUGUSTO, 1954), intentamos problematizar 

aspectos que envolvem mesclas biológicas e culturais na colônia portuguesa na 

América, com amparo nos estudos dos historiadores já mencionados (GRUZINSKI, 

2003; PAIVA, 2012; MACEDO, 2013).  

Voltamos o nosso olhar para um espaço específico, como já referido no início 

desse texto: o da Freguesia do Seridó entre os séculos XVIII e XIX. Partindo do 

pressuposto de que, no espaço citado, houve convívio de pessoas de diferentes 

qualidades e condições – e, por conseguinte, mestiçagens –, focamos nossas 

atenções, por meio de um estudo de caso, na família Fernandes das Neves. A base 

documental da qual nos utilizamos é composta de registros judiciais oriundos do 

termo da Vila Nova do Príncipe e paroquiais provenientes da Freguesia do Seridó, 

ambos custodiados no Laboratório de Documentação Histórica – LABORDOC.619 

                                                                                                                                                                                     
 

problematizarmos o que o mesmo define como mestiçagem cultural, da mesma forma, para a América 
Portuguesa, especificamente, para a Freguesia do Seridó, que é o espaço estudado neste texto.    
618

 O conceito de universo cultural é compreendido aqui, conforme Eduardo França Paiva, como o conjunto de 
misturas culturais e biológicas que se processaram na colônia, entre “diferentes e diferenças”. Segundo o 
mesmo, esse hibridismo podia ocorrer de forma harmoniosa ou conflituosa, isso dependeria da situação e dos 
interesses dos grupos sociais envolvidos em determinado espaço colonial e época. Porém, esse mesmo 
historiador ressaltou que esse universo cultural não se constituía apenas de misturas, mas também de 
diferenças, oriundas dos processos de resistências de determinados sujeitos ou grupos de pessoas que 
buscavam formas de manter seus traços indenitários. Quanto a esse aspecto, é pertinente elucidarmos que é 
significante essa problematização do autor sobre a formação de um universo cultural na colônia que não se 
dava apenas por amálgamas, uma vez que ao falarmos somente de misturas corremos o risco de isolar as 
especificidades dos diferentes grupos sociais que viveram nessa época e homogeneizá-los. É evidente, que 
quando falamos de sujeitos e grupos estamos nos referindo aos habitantes da colônia, pessoas de diferentes 
qualidades e condições, vindas das quatro partes do mundo (PAIVA, 2001, p. 36-8.). 
619

 O Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC), criado no ano de 1998, está localizado na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. Gerenciado pelo Departamento de História 
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Este estudo, ancorado na perspectiva da História Cultural620, tem como 

expediente o preenchimento de lacunas presentes em obras da literatura regional, já 

referidas, destinando um espaço aos homens comuns e aos aspectos do seu 

cotidiano. Em diálogo com a nossa epígrafe, cujo texto é de autoria de Durval Muniz 

de Albuquerque Júnior, acreditamos que o métier do historiador consiste nessa 

prática de revisitar o passado, rever o que já foi dito sobre o mesmo, desnaturalizar 

fatos tidos como “verdades”, oriundos das concepções históricas de cada época e 

construir novas interpretações acerca dos acontecimentos. Iniciemos, pois, nos 

achegando dos ritos de passagem de José Ferreira e de Florência Maria da 

Conceição, que nos levarão à família Fernandes das Neves.   

 

Os Fernandes das Neves e suas amálgamas  

 Seguindo os ritos da vida cristã, na manhã do dia de 21 de fevereiro do ano 

do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1819, na Freguesia do Seridó, 

Capitania do Rio Grande do Norte, em uma cerimônia presidida pelo vigário 
                                                                                                                                                                                     
 

(DHC) do CERES, abriga, principalmente, acervos judiciais das Comarcas de Caicó e Jardim do Seridó, cujos 
documentos vão do início do século XVIII a meados do século XX. 
620

 “A História Cultural corresponde, hoje, a cerca de 80% da produção da historiografia nacional” (PESAVENTO, 
2012, p.7-8.) e conforme Pesavento a proposta dessa dimensão é “decifrar a realidade do passado por meio de 
suas representações, tentando chegar àquelas formas, discursivas e imagéticas, pelos quais os homens 
expressaram a si próprios e o mundo” (PESAVENTO, 2012, p.40). Desse modo, a abordagem cultural da História 
está preocupada com o modo como os homens materializaram as suas vivências no espaço e no tempo em que 
estavam inseridos. Entretanto, é comum aos historiadores desde os Annales esse interesse pelos homens no 
espaço e no tempo. Marc Bloch, na obra intitulada Apologia da História afirmou que “por trás dos grandes 
vestígios sensíveis da paisagem, [os artefatos ou as máquinas,] por trás dos escritos aparentemente mais 
insípidos e as instituições aparentemente mais desligadas daqueles que as criaram, são os homens que a 
história quer capturar. Quem não conseguir isso será apenas, no máximo, um serviçal na erudição. Já o bom 
historiador se parece com o ogro da lenda onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça.” (BLOCH, 
2001, p. 54). Sendo assim, a especificidade do historiador da cultura é o seu interesse pelo ser humano por 
meio de elementos do seu imaginário, do seu cotidiano, que constituem o seu universo cultural. Contudo, 
salientamos que consideramos inseparável o estudo da cultura do estudo da sociedade, vez que são aspectos 
imbricados. Nessa perspectiva, o nosso estudo sobre as dinâmicas de mestiçagens deseja apreender todo e 
qualquer vestígio do passado que nos ofereça informações sobre as relações individuais e coletivas dos homens 
daquela época. Nos interessamos pelo modo como esses homens viveram o seu tempo e o explicaram. Assim, 
quando atuamos como “ogros” da história nos arquivos, quando retiramos a poeira das páginas amareladas 
dos documentos que compulsamos desejamos apenas encontrar fragmentos de um passado humano, que fale 
de vida, de amores e utopias de uma época. Nem que essas utopias sejam, no nosso caso, as estratégias 
traçadas por pessoas tidas como de “pouca qualidade”, em um universo cultural que supervalorizava os 
símbolos da cultura lusitana em detrimento aos de outros grupos sociais, para se inserirem em seus cenários 
históricos e não conseguirem apenas sobreviverem, mas ascenderem socialmente e conservarem suas crenças 
e costumes.    
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Francisco Brito Guerra, na Matriz da Gloriosa Senhora Santa Ana e assistida pelas 

testemunhas pardas, Caetano Soares Pereira de Santiago e Manoel da Paixão, 

uniram-se em matrimônio Florência Maria da Conceição e o mulato José Ferreira. 

Ela, filha do índio Tomé Gonçalves da Silva e de Maria Egipcíaca. Ele, escravo da 

parda Luzia Fernandes das Neves, viúva de João Antônio Ferreira das Neves. 

Todavia, em meio a esse cenário religioso, que teve como palco a igreja-sede da 

freguesia e como protagonistas Florência Maria da Conceição e José Ferreira, não 

ocorreu apenas a união entre dois corpos e duas almas, representados, neste caso, 

pelos nubentes citados e que nesta ocasião juravam fidelidade até que a morte os 

separassem, mas, sim, a aliança entre duas famílias, entre dois universos culturais, 

construídos no bojo do mundo colonial.  

Iniciamos com o relato desse rito matrimonial por dois motivos. O primeiro, por 

representar o convívio entre pessoas de diferentes qualidades e condições e, 

posteriormente, para chegarmos até os Fernandes das Neves, que na ocasião do 

casamento, figuraram como atores coadjuvantes do cenário. Ao nosso ver, a citada 

família, objeto de nosso estudo, oferece um conjunto de elementos que serão 

especificados ao longo deste trabalho, que permitem, por meio de uma análise 

intensiva das fontes históricas disponíveis, problematizar os cruzamentos biológicos 

e culturais que ocorreram nas terras da América Portuguesa no contexto do 

fenômeno da ocidentalização, deslanchado a partir do século XVI.  

Conforme o cruzamento de fontes que fizemos dos inventários post-mortem 

de Luzia Fernandes das Neves (1838) e do seu esposo, João Antônio Ferreira das 

Neves (1809), com livros de assento de batismo, matrimônio e óbito, a família 

Fernandes das Neves, residente no sítio das Almas,621 ribeira do Sabugi, é de 

origem parda. E enquanto interrogávamos a morte através dos registros feitos sobre 

a mesma e reuníamos, assim, fragmentos acerca do passado dessa família, 

identificamos que o casal Luzia Fernandes das Neves e João Antônio Ferreira das 

Neves teve nove filhos:622 

                                                           
 

621
 O Sítio das Almas localizava-se na Ribeira do Sabugi, área cortada pelo rio de mesmo nome. 

622
 A organização dos nomes dos filhos do casal Fernandes das Neves não se deu de forma aleatória. Fizemos a 

opção por seguir a ordem posta no inventário de Luzia Fernandes das Neves, processado em 1838. 
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1. Manoel Antônio da Assunção. Foi casado com Caetana Maria da Silva, filha de 

Antônio da Silva e Maria Quaresma, já falecidos na época do matrimônio, 

celebrado em 25/11/1790. Foram testemunhas dessa cerimônia o Tenente-

coronel Manoel Pereira Monteiro e o Sargento-mor Antônio Pereira Monteiro, 

brancos623.   

 

2. Joana Ferreira das Neves, parda. Foi casada com Januário de Souza Forte624, 

filho do casal Manoel de Souza Forte (2°) e Petronila Fernandes, ambos também 

já falecidos no período desta cerimônia, que foi celebrada na manhã do dia 

25/08/1817. Januário de Souza, conforme o seu registro de casamento, era 

parente de sangue de sua esposa, Joana Ferreira. Entretanto, não sabemos o 

grau de parentesco entre esses nubentes, uma vez que as fontes que 

compulsamos não nos oferecem essa informação. Ainda sobre Januário de 

Souza, na manhã em que jurava permanecer ao lado de Joana Ferreira até que a 

morte os separasse, foi classificado como sendo pardo. Todavia, passados 

dezesseis anos, quando o mesmo teve o seu corpo maltratado pela tuberculose 

e levado por algum ceifeiro até a morte625, foi definido como branco626.  

                                                           
 

623
 PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 1, FGSSAS, 1788-1809, fl. 14. (Manuscrito). 

624
PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 2, FGSSAS, 1809-1821, fl. 104v. (Manuscrito).  

625
 PSC. CPSJ. Livro de Óbito n° 2, FGSSAS, 1812-1838, fl. 123v. (Manuscrito). 

626
 Sobre essa instigante inadequação na classificação de Januário de Souza, temos que levar em consideração 

pelos menos três fatores: o tempo de produção entre os dois registros (aspecto que já elucidamos); a 
subjetividade dos produtores dessas fontes e o modo como foram classificados os demais membros dessa 
família. No que se refere ao segundo fator, conforme Bassanezi (2009) as fontes paroquiais refletem a relação 
da Igreja – responsável pela constituição desses documentos – com a as elites coloniais e as camadas 
populares, assim como a subjetividade dos párocos, diante dessas relações. Nessa perspectiva, podemos 
afirmar que Januário de Souza, fazia parte dessa elite colonial, vez que o seu pai, Manoel de Souza Forte (2°), 
foi fazendeiro, ocupou os cargos de Tenente-Coronel do Regimento de Ordenanças da Ribeira do Seridó e era 
filho de Manoel de Souza Forte, considerado “fundador” do Arraial de Caicó, no ano de 1700. Nesse sentido, se 
essa família fosse parda poderia ter sido definida como branca, devido o patrimônio material que possuía e que 
foi convertido em cabedal social. Entretanto, acreditamos que esse não foi o caso, uma vez no registro de 
morte de Petronila Fernandes Jorge, mãe de Januário de Souza, a mesma foi considerada branca. Assim como, 
outros membros dessa família, como, por exemplo, Maria Perpétua da Natividade, irmã de Januário de Souza. 
Sendo assim, um fator que pode explicar essas contradições com mais consistência é o fato do avô paterno de 
Januário de Souza, Manoel de Souza Forte, já ter vindo mestiço de Portugal e ao casar com uma mulher de 
qualidade branca, teve os seus descendentes definidos ora como pardos, ora como brancos. Assim, 
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3. Mariana Ferreira das Neves, parda. Foi casada com Manoel Guedes do 

Nascimento, filho de Manoel Guedes dos Santos e Anastácia Maria. Essa 

cerimônia, que aconteceu em 04/11/1789, foi assistida pelo Sargento-mor 

Manoel Gonçalves Rabelo, branco e Antônio Fernandes Jales.627  Até onde 

pudemos precisar, com base nos registros de paróquia, Manoel Guedes e 

Mariana Ferreira tiveram seis filhos, todos qualificados como pardos: Antônio 

sepultado em 18/041802, com 10 meses de idade628; Mônica, falecida em julho 

de 1811, com 6 anos de idade629; João Guedes do Nascimento casado com 

Inácia Sebastiana da Graça, parda630; Francisca Guedes dos Santos casada com 

Eugênio Gomes de Oliveira, pardo631;  Ana Guedes casada com José Moreira da 

Costa, pardo632 e, por fim, Joaquim, batizado na Matriz da Freguesia do Seridó, 

em 25/02/1816.633 

 

4. Maurícia Ferreira das Neves, parda. Faleceu aos 32 anos, em 1802.634 Enquanto 

vivia, foi casada com Manoel de Souza Franco, que, assim como sua esposa, foi 

classificado, no registro de paróquia, como pardo. De acordo com o seu registro 

de óbito, faleceu aos 70 anos em 1830.635 No cruzamento de fontes encontramos 

cinco filhos desse casal, sendo todos classificados como pardos, assim como os 

respectivos cônjuges: Manoel, que não deu aos seus pais a possibilidade de o 

ver crescer, pois faleceu aos dois anos de idade no ano de 1791636; José de 

                                                                                                                                                                                     
 

acreditamos que essa foi uma parentela, semelhante aos Fernandes das Neves, constituída por dinâmicas de 
mestiçagem biológica. 
627

 PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 1, FGSSAS, 1788-1809, fl. 6. (Manuscrito). 
628

 PSC. CPSJ. Livro de Óbito n° 1, FGSSAS, 1888-1811, fl. 85. (Manuscrito). 
629

 PSC. CPSJ. Livro de Óbito n° 1, FGSSAS, 1888-1811, fl. 143. (Manuscrito). 
630

 PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 2, FGSSAS, 1809-1821, fl. 107v. (Manuscrito). 
631

 PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 2, FGSSAS, 1809-1821, fl. 68-69v. (Manuscrito). 
632

 PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 2, FGSSAS, 1809-1821, fl. 69. (Manuscrito). 
633

 PSC. CPSJ. Livro de Batizado n° 2, FGSSAS, 1818-1822, fl. 85. (Manuscrito). 
634

PSC. CPSJ. Livro de Óbito n° 1, FGSSAS, 1888-1811, fl. 87v. (Manuscrito). 
635

 PSC. CPSJ. Livro de Óbito n° 2, FGSSAS, 1812-1838, fl. 113v. (Manuscrito). 
636

 PSC. CPSJ. Livro de Óbito n° 1, FGSSAS, 1888-1811, fl. 22v. (Manuscrito). 
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Souza França, casado com Joana Lins de Vasconcelos637; Maria da Penha de 

Souza, casada com Joaquim José da Silva,638 e Francisca de Souza casada com 

Manoel da Silva Ramos639; Joana Francisca de Souza casada com Joaquim Félix 

do Nascimento640, sendo estes últimos parentes de sangue. Como Maurícia 

Ferreira das Neves já era falecida em 1838, ano em que foi feito o inventário de 

sua mãe, Luzia Fernandes das Neves, foi representada no rol das partilhas por 

Francisca de Souza, sua filha.  

 

5. Narciza Ferreira das Neves. Foi casada com Manoel de Souza Franco641. Esta foi 

representada no inventário de sua mãe por Antônia de Souza, sua filha. Antônia 

de Souza, parda, contraiu núpcias no ano de 1812 com Manoel Fernandes 

Ribeiro642.  

6. José de Souza das Neves. Foi casado com Mariana Pereira de Souza, estes 

foram pais de Francisco Pereira de Souza, casado com Maria da Silva, filha de 

Nicolau Mendes da Silva e Rosa Maria643.  

 

7. Joaquim de Souza Franco, solteiro, conforme o registro de inventário de sua 

mãe, referente ao ano de 1938. 

 

8. Joana de Souza, já falecida no inventário de sua mãe, Luzia Fernandes das 

Neves (1838). Foi representada por seus filhos: Severino (18 anos), Tereza (10 

anos), Maria (08 anos), Salustiana (06 anos) e Ângela (4 anos).  

 

                                                           
 

637
PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 2, FGSSAS, 1809-1821, fl. 127v. (Manuscrito). 

638
 PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 2, FGSSAS, 1809-1821, fl. 182v-183. (Manuscrito). 

639
 PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 2, FGSSAS, 1809-1821, fl. 21v. (Manuscrito). 

640
 PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 2, FGSSAS, 1809-1821, fl. 194v-195. (Manuscrito). 

641
 Infelizmente não encontramos o registro de casamento de Narcisa Ferreira com Manoel de Souza, mas 

acreditamos que este último não era o mesmo Manoel de Souza que casou com Maurícia Ferreira, irmã de 
Narcisa, vez que consideramos pequeno o espaço de tempo entre a morte Maurícia (1802) e o casamento de 
sua sobrinha (1812). Nossa afirmação ganha consistência quando nos utilizamos dos estudos de doutoramento 
de Macêdo (2007), onde ele elucidou que as mulheres entre 13 e 24 anos da Freguesia do Seridó normalmente 
ainda eram solteiras.  
642

 PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 2, FGSSAS, 1809-1821, fl. 26-26v. (Manuscrito). 
643

 PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 1, FGSSAS, 1788-1809, fl. 16. (Manuscrito). 
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9. Lourenço644, branco. Este foi exposto na casa do casal Fernandes das Neves. 

Faleceu aos 4 meses de idade e foi sepultado foi sepultada em 1802 em hábito 

de seda roxa645.  

 

Devido às lacunas existentes nos documentos que compulsamos até o 

momento, não conseguimos nomear todos os cônjuges e netos do casal João 

Antônio Ferreira das Neves e Luzia Fernandes das Neves. Todavia, após as poucas 

considerações que pudemos tecer sobre seus descendentes, é possível verificar 

como as mestiçagens biológicas se tornaram evidentes, já que os Fernandes das 

Neves conviveram com pessoas de diferentes qualidades e condições. Essa família 

de pessoas pardas, representativa, portanto, das misturas de corpos, possuía entre 

seus bens semoventes outros escravos, além do mulato José, já mencionado. A 

posse de cativos materializava as relações dessa família com o mundo colonial e 

com as formas de trabalho dessa época. Mais que isso, para Eduardo França Paiva, 

as dinâmicas de mestiçagem no Novo Mundo estiveram associadas, entre outros 

fatores, ao mundo do trabalho. Segundo o autor, 

 
O mundo ibero-americano reinventou-se sem cessar para manter-se 
e desenvolver-se e contou, desde o século XVI, com a entrada 
ininterrupta e progressiva de negros africanos, cuja presença 
tonificou exponencialmente as dinâmicas de mestiçagem e sua 
associação com as formas de trabalho empregadas – sobretudo a 
escravidão. (PAIVA, 2012, p.63). 
 

Nesse sentido, o mundo do trabalho propiciou uma intensa rede de circulação 

de produtos, pessoas, léxicos e imaginários, o que resultou em dinâmicas de 

mestiçagens culturais e biológicas. A organização do trabalho, no contexto 

estudado, foi produtor de sociabilidades entre espaços delineados pelo processo de 

ocidentalização. Existia uma comunicação entre as áreas hispânicas e lusitanas em 

suas práticas coloniais, tanto no que se refere no emprego de um mesmo tipo de 

mão de obra, como nos meios utilizados de forma estratégica pelos escravos para 
                                                           
 

644
 Lourenço não constou entre os herdeiros do inventário de Luzia Fernandes (1838), vez que já havia falecido 

nessa ocasião (1802). Desse modo, o consideramos como filho desse casal a partir dos laços construídos por 
sua exposição, descrita no seu registro de óbito. 
645

 PSC. CPSJ. Livro de Óbito n° 1, FGSSAS, 1888-1811, fl. 91-91v. (Manuscrito). 
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alcançarem as suas alforrias. Vale ressaltar que muitas das práticas desenvolvidas 

na Colônia eram heranças do Mundo Antigo. Aspecto que se coaduna com o 

pensamento de Eduardo França Paiva, citado abaixo: 

 
As alforrias e coartações de escravos em Minas Gerais, por outro 
lado, foram práticas muito freqüentes e, ao mesmo tempo, tributárias 
de antiqüíssimas tradições que vinham do mundo romano e do 
mundo árabe, que se reconstruíram fortemente no mundo ibérico 
durante os vários séculos de ocupação islâmica e que, desde o fim 
do século XV, foram transpostas para o Novo Mundo, sendo 
largamente empregadas na Nova Espanha e no Peru durante os 
séculos XVI e XVII. (PAIVA, 2009, p. 8.). 

 

Nessa perspectiva, somos encaminhados pelo próprio processo histórico, 

para refletir sobre o Novo Mundo de forma comparada e conectada, percebendo 

táticas e estratégias comuns e divergentes nas áreas colonizadas da América 

(PAIVA, 2012). 

Voltando aos Fernandes das Neves, estes, além dos vínculos que mantinham 

com pessoas escravizadas e de cor, conviviam também com índios e seus 

descendentes. Aspecto que se tornou evidente com a aliança matrimonial do mulato 

José Ferreira com uma descendente direta do índio Tomé Gonçalves646. Este foi 

casado com Maria Egipcíaca e pai de sete filhos, tendo migrado da Vila de 

Mecejana, na Capitania do Ceará, para a Freguesia do Seridó. Foi porteiro do 

auditório do Senado da Câmara, o que, na opinião de Helder Macedo, é um 

indicativo de que o mesmo, possivelmente, conhecesse rudimentos de Aritmética, 

mesmo que não soubesse ler e, portanto, escrever.  Quanto ao ofício de porteiro, 

esse era um cargo inferior, quando comparado a outros, como o de Juiz de Órfãos, 

porém, permite-nos inferir que Tomé Gonçalves da Silva, além de manter-se ligado 

ao universo cultural indígena, estava conectado, também, com o universo cultural 

construído sob auspício da Monarquia Católica.647 

                                                           
 

646
 Sobre a genealogia do índio Tomé Gonçalves ver: Macedo, 2013. 

647
 Segundo Helder Alexandre Medeiros de Macedo, o cargo de porteiro do auditório “Ocupava o setor inferior, 

junto com escrivães de meirinhos, contínuos, guardas-menores, meirinhos das câmaras, patrões de escaler, 
guardas-marinhas, guarda-livros, médicos, barbeiros e procuradores de índios. Eram pré-requisitos gerais, para 
investidura de um cargo desses, ser ‘maior de vinte cinco anos ou emancipado, ser mentalmente capaz, 
católico e pertencer ao sexo masculino’”. (MACEDO, 2013, p. 152). 
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Não é forçoso, também, afirmarmos que essa família de pardos interagia 

ainda com pessoas tidas como de “melhor qualidade”. Ao arrolarmos os registros de 

matrimônio dos filhos do casal Fernandes das Neves, nos deparamos com pessoas 

brancas sendo coparticipes dessas cerimônias, como é o caso, dentre outros, de 

Manoel Antônio da Assunção e Caetana Maria da Silva, que tiveram como 

testemunhas o Tenente-coronel Manoel Pereira Monteiro e o Sargento-mor Antônio 

Pereira Monteiro. Sobre esses padrinhos, vale ressaltar que, estes eram membros 

das elites pecuaristas dos sertões da Freguesia do Seridó. Manoel Pereira Monteiro 

(2°), por exemplo, era filho de Manoel Pereira Monteiro (1°) e Dona Tereza Tavares 

de Jesus, sendo este último “fundador” da fazenda de criar gados648 que deu origem 

ao atual município de Serra Negra do Norte/RN649. Dessa genealogia descenderam 

“as famílias Faria e Mariz”, que ainda hoje “dominam” o cenário político “do 

município de Serra Negra” (LAMARTINE, 1983, p. 40). Desse modo, os Fernandes 

das Neves conviveram com pessoas influentes política e economicamente, cujos 

descendentes, até, pelo menos, o século XX, ainda mantinham-se na busca pela 

manutenção do poder em nível local.  

Ainda sobre os Pereira Monteiro, estes representados, aqui, pelo “fundador” 

da Povoação da Serra Negra, foram responsáveis por expandirem o processo de 

ocidentalização das terras do sertão da Capitania do Rio Grande. A codificação, o 

estriamento e a demarcação das terras banhadas pelo rio Espinhares se deu com a 

construção de fazendas de criar gados e com a presença da Monarquia Católica, 

responsável por cuidar das almas do aprisco. Foi Manoel Pereira Monteiro e sua 

esposa que em 1735 doaram “meia légua de terra para a ereção de um templo, na 

fazenda, cujo orago escolhido foi a Virgem Maria com o título de Nossa Senhora do 

Ó”. (MACEDO, 2011, p. 150-151).  

Voltemos agora à aliança do mulato José Ferreira, escravo dessa mesma 

família, com Florência Maria da Conceição, filha do índio Tomé Gonçalves. José 

Ferreira, no dia da celebração de seu matrimônio, foi identificado como sendo de 

                                                           
 

648
 Sobre esse assunto ver: Macedo (2011). 

649
 Município pertencente ao Estado do Rio Grande do Norte e a Microrregião do Seridó Ocidental. 
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qualidade “parda” e possuindo o sobrenome do seu senhor.650 Porém, dez anos 

antes desse mesmo dia, no inventário de seu proprietário, João Antônio Ferreira das 

Neves, realizado em 1809, fora incluído no rol de bens da fazenda, no Título de 

Escravos, denominado de, apenas, “José”, e classificado como “mulato”.651 Com 

relação a essas contradições entre os registros eclesiásticos e judiciais, inferimos, a 

partir de Eduardo França Paiva, que a categoria “mulato”, além de ter sido uma das 

mais empregadas no mundo colonial, foi também uma das mais confundidas, sendo, 

muitas vezes, substituída por “pardo” ou “zambo” (PAIVA, 2012, p. 31). Sobre ser 

“mulato” ou “pardo”, na colônia, Eduardo França Paiva nos assevera que, 

 
Com relação aos pardos e mulatos, por exemplo, a acusação de 
insolentes sempre lhes pesou ‘porque a mistura que têm de brancos 
os enche de tantas soberbas que fogem ao trabalho servil...’, mas 
sempre foram tolerados pela elite, mesmo porque muitos eram filhos 
dela. (PAIVA, 2001, p. 39). 

 

Desse modo, a inadequação entre as formas de classificação de José 

Ferreira pode ter sido, de fato, apenas um equívoco entre os produtores das fontes 

eclesiásticas e judiciais, vez que, no período estudado, ser classificado como “pardo” 

ou “mulato” agregava valor social, já que ambos eram indicativos de relações de 

pessoas brancas com gentes de “cor” (PAIVA, 2001). Contudo, precisamos refletir 

sobre as especificidades da Freguesia do Seridó e nesse sentido levantamos a 

hipótese de que, para esse espaço, ser considerado pardo era diferente de ser 

definido como mulato. Afirmamos isso com base em cerca de 50 inventários que 

consultamos, onde, dos 185 escravos arrolados, apenas dois foram definidos como 

pardos e 38 como mulatos. Para o espaço que estudamos, os pardos foram um 

grupo social mais próximo do universo cultural dos brancos e distantes do mundo da 

escravidão. 

Nesse mesmo sentido, ressaltamos novamente que os documentos foram 

produzidos em temporalidades e ocasiões distintas. No inventário de seu senhor, 

                                                           
 

650
 PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 2, FGSSAS, 1809-1821, fl. 145-145v. (Manuscrito).  

651
Inventário de João Antônio Ferreira das Neves. Inventariante: Joana Ferreira das Neves. Sítio das Almas, 

Termo da Vila Nova do Príncipe, Comarca da Paraíba e Capitania da Paraíba do Norte, 1809. (Manuscrito).  
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referente ao ano de 1809, “José” foi arrolado como um bem de João Antônio Ferreira 

das Neves. Já em 1819, embora permanecesse na condição de pessoa escravizada, 

figurou como um indivíduo com sobrenome, ao unir-se, em matrimônio, com 

Florência Maria. Desse modo, observando essa mudança na qualificação de José 

Ferreira a partir desses eventos, poderíamos também levantar outra hipótese: a de 

que essa mudança pode ter sido uma tentativa de diferenciação dos Fernandes das 

Neves que viviam em uma sociedade hierarquizada e que sendo pardos, 

provavelmente, não desejavam ter um escravo de qualidade igual no momento em 

que inventariavam os seus bens. Sobre os bens dessa família falaremos mais 

adiante. 

No que se refere ao fato de José ter se apropriado do sobrenome do seu 

senhor, recordemos que foi comum, na América portuguesa, os escravos se 

apropriarem dos sobrenomes dos seus senhores “após a liberação dos laços oficiais 

da escravidão, por meio da alforria, [...] para usufruírem de prestígio social no mundo 

dos livres”. (MACEDO, 2013, p. 167). O uso dos sobrenomes podia se dar, também, 

em outra situação, quando os escravos fossem filhos dos seus senhores. 

Entretanto, o primeiro evento citado não se aplica a José Ferreira e, quanto 

ao segundo, não podemos afirmar, por meio das fontes históricas disponíveis, se 

esse era filho de seu senhor. Porém, a partir do exame dessa família, acreditamos 

que a segunda hipótese não pode ser descartada, vez que o mulato José Ferreira 

possuía algumas peculiaridades quando comparado a outros escravos dessa 

família. A priori, nas fontes paroquiais que compulsamos, os cativos que pertenciam 

aos Fernandes das Neves que localizamos não possuíam o sobrenome dos seus 

senhores. Este é o caso da escrava Cipriana652 e do escravo Antônio653, fato que 

não se aplica a José Ferreira, vez que, como já dissemos, recebeu o sobrenome do 

seu senhor no dia do seu matrimônio. Outra particularidade de José Ferreira seria o 

fato de ter contraído núpcias com uma mulher livre, o que para Lara (1988) revela 

uma “condição relativamente privilegiada do escravo em relação aos demais 

                                                           
 

652
 PSC. CPSJ. Livro de Óbito n° 1, FGSSAS, 1888-1811, fl. 33. (Manuscrito). 

653
 PSC. CPSJ. Livro de Óbito n° 1, FGSSAS, 1888-1811, fl. 60-61v. (Manuscrito). 
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cativos,” vez que rompe com os interesses comerciais do senhor de escravo, de dar 

continuidade à linhagem de cativos sob seu domínio (LARA, 1988 p. 227). 

Com relação ainda ao uso do sobrenome, para Silvia Lara (1988), a relação 

entre senhor e escravo ultrapassava o mundo do trabalho, tornando-se algo pessoal. 

Conforme a mesma, “não eram escravos apenas: eram de um determinado senhor. 

Esta particularidade era acionada por ambas as partes  envolvidas na relação e 

sancionada socialmente.” (LARA, 1988 p. 204). Ou seja, existia uma identificação do 

cativo com o senhor e vice-versa. Desse modo, o uso do sobrenome por parte do 

mulato José Ferreira pode ter se dado também por esse motivo, por existir uma 

identificação entre José Ferreira e seu senhor que transcendia não apenas o mundo 

do trabalho, mas também o mundo dos mortos, vez que na época do casório de 

José Ferreira, João Antônio já havia falecido.  

Infelizmente, devido às lacunas das fontes, não logram os êxito em rastrear 

os caminhos de José Ferreira e Florência Maria após a celebração do seu 

matrimônio. É uma incógnita, por exemplo, se José Ferreira ainda era cativo, no 

momento em que foi feito o inventário de Luzia Fernandes das Neves, em 1838, já 

que este processo está incompleto e contém, apenas, descrição de bens móveis.   

As informações que conseguimos recuperar sobre os Fernandes das Neves 

nos indicam que essa família pode ser considerada como um exemplo de parentela 

construída historicamente a partir de dinâmicas de mestiçagem no período colonial. 

Além disso, também nos permite visualizar possibilidades de ascensão econômica 

de pessoas não brancas, que podiam ocorrer na América portuguesa por meio de 

estratégias que se davam na esfera do trabalho e do parentesco consanguíneo e 

ritual, por meio das quais, sujeitos de “menor qualidade” poderiam se inserir e 

sobreviver no mundo colonial.  

 Mesmo que as fontes sejam fragmentadas e que o passado não seja possível 

de se reconstruir, supomos que os Fernandes das Neves possuíam certo patrimônio, 

devido os herdeiros terem feito inventários post-mortem após a morte do casal João 

Antônio Ferreira e Luzia Fernandes. Elucidamos isso com base nos estudos de 

Furtado (2009), onde a mesma afirmou que um dos pré-requisitos para se fazer 

inventário, entre os séculos XVIII e XIX, era que a pessoa falecida tivesse bens que 

pudessem ser partilhados e cabedal suficiente que permitisse arcar com os gastos 
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que acarretava a constituição desse processo, o que não significava, evidentemente, 

a exclusão de pessoas de “cor”, mesmo essas sendo consideradas como de “pouca 

qualidade”. Entretanto, esses não eram casos típicos e frequentes, vez que na 

maioria dos inventários que compulsamos as pessoas de “cor” figuravam como bens 

a ser arrolados e não como inventariantes. 

Contudo, voltando ao caso dos Fernandes das Neves, acreditamos que os 

próprios bens arrolados nesses inventários, assim como as dívidas do casal, 

permitem que possamos inferir um perfil acerca do patrimônio material dessa 

família.654 João Antônio Ferreira das Neves faleceu em um ano de seca no sertão da 

Capitania do Rio Grande e em seu inventário, processado em 1809, o bem mais 

valioso arrolado foi o mulato José Ferreira, inventariado no valor de 150$000 réis. O 

monte maior dos bens deixados por João Antônio somou a quantia de 1:176$898, 

um valor relativamente alto, uma vez que sete cabeças de cavalos foram avaliadas 

em seu inventário no valor de 3$000 réis, Desse modo, com a soma total desse 

monte, na época, era possível comprar 392 cabeças de cavalos. Para uma melhor 

compreensão do leitor sistematizamos na tabela abaixo a soma dos bens de João 

Antônio Ferreira das Neves, de acordo com os seus respectivos títulos.  

 

 

 

Tabela 1 – Soma dos títulos de bens do inventário de João Antônio 

Bens Valor 

Título de ouro 10$000 

Título de prata 6$350 

Título de cobre 5$020 

                                                           
 

654
 Os indivíduos qualificados como “pardos” e “mulatos” tinham mais possibilidades de ascensão, devido 

estarem mais próximos do ideal de homem e mulher construído na sociedade colonial, onde a qualidade, a cor, 
a condição social e a profissão eram aspectos que serviam como meios de organizar, de forma hierárquica, o 
lugar social de cada sujeito. Todavia, esse não era um aspecto engessado e existia também, mesmo que em 
número diminuto, um contingente de negros, libertos ou não, que conseguiram ascender. Nesse sentido, um 
aspecto interessante, problematizado por Macedo (2013), é a trajetória de um preto forro, Feliciano da Rocha 
de Vasconcelos, que após alcançar sua alforria e ser vaqueiro conseguiu ascender economicamente. 
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Título de ferro 21$480 

Título de móveis 165$048 

Título de escravos 535$000 

Título de gado cavalar 434$000 

Soma dos bens inventariados 1:176$898 

Fonte: LABORDOC. FCC. 1ºCJ. Inventários post-mortem. Cx. 322. Inventário de 
João Antônio Ferreira das Neves. 

 
 
 

Todavia, salientamos que o inventário de João Antônio F. das Neves estava 

incompleto e por isso a soma do monte maior deve ser vista com ressalvas, visto 

que não incluímos nesse valor o título das dívidas passivas e ativas que, 

provavelmente, o falecido possuía. No que se refere aos semoventes, foram 

arroladas, apenas, 22 cabeças de gado cavalar, avaliadas em 284$000. 

Acreditamos que esse fato se explica em razão dos efeitos da seca anteriormente 

citada, visto que, nos períodos de estiagem, os rebanhos acabavam sendo 

dizimados ou vendidos.  

Um aspecto que nos chamou a atenção neste inventário foi a quantidade de 

bens listados no Título de Ferro655, que somava a quantia de 21$480. Entre esses 

bens nos deparamos com 9 enxadas, 6 foices, 7 machados e 4 marcas de ferrar 

gado. A existência desses instrumentos podem ser indicativos de que João Antônio 

F. das Neves, além do criatório, se dedicava ao trabalho com a terra. Nesse sentido, 

o inventariante estava inserido em um cenário econômico comum para época, onde 

a principal riqueza dos fregueses, ou seja, dos moradores da Freguesia do Seridó, 

concentrava-se na tríade terra, escravos e gado, problematizada por Muirakytan 

Macêdo (2007, p. 87) – por mais que fossem poucos os gados listados, como já 

afirmamos. 

Quanto ao inventário de Luzia Fernandes das Neves, processado no ano de 

1838, assim como o de seu esposo, encontra-se incompleto e, devido a isso, não 
                                                           
 

655
 Neste Título localizamos também um objeto que foi caracterizado como sendo um instrumento de ferreiro, 

“uma faca de ferreiro”, o que pode ser também um indício de que João Antônio, ou um de seus escravos fosse 
ferreiro.  
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sabemos se, na época de sua morte, o mulato José Ferreira ainda era escravo da 

família e se, eventualmente, foi destinado a algum de seus filhos no momento da 

partilha. Esse inventário contém inúmeras lacunas e nos ofereceu, apenas, a lista de 

bens móveis (7$640), um bem de raiz chamado Salgadinho (200$000), localizado na 

Ribeira do Seridó, o título de dívidas passivas (20$000) e por fim, o valor do dote de 

Manoel Guedes do Nascimento (87$600). A soma do monte maior feita no inventário 

orçou no valor de 315$240, sendo o valor líquido 231$50, que seria dividido entre os 

herdeiros do casal.  

Todavia, o valor do monte maior de Luzia Fernandes das Neves é diminuto, 

se comparado ao de seu esposo, que resultou em 1:176$898. Não podemos nos 

esquecer que esse valor é passível de críticas, vez que, diferentemente do 

inventário de Luzia Fernandes, o de João Antônio F. das Neves não nos ofereceu a 

soma do monte maior, operação que realizamos a partir dos bens que foram 

arrolados em seu inventário. Sendo assim, esse valor poderia ser menor, 

dependendo do título de dívidas que o casal possuía em 1809, quando João Antônio 

F. das Neves faleceu. 

  

Considerações finais 

Nesse trabalho, analisamos aspectos das vivências familiares dos Fernandes 

das Neves, descendentes do casal João Antônio Ferreira das Neves e Luzia 

Fernandes das Neves, moradores no sítio das Almas, na Freguesia do Seridó, entre 

os séculos XVIII e XIX.  Essa família de pardos mantinha relações com índios, 

brancos e mulatos, aspecto que se evidenciou, a exemplo, no rito de matrimônio 

narrado no início deste ensaio, que uniu, em 1809, as pessoas de José Ferreira e 

Florência Maria da Conceição.  

Além disso, os Fernandes das Neves possuíam cativos, a exemplo do 

mencionado José Ferreira, o que denota a proximidade com o mundo da escravidão 

e, por conseguinte, a convivência com pessoas de diferentes condições. O exame 

dos inventários post-mortem processados após a morte de João Antônio F. das 

Neves e Luzia Fernandes, por sua vez, possibilitou-nos inferir a possibilidade de 

que, mesmo sendo pardos, tenham conseguido certa ascensão no mundo colonial, a 

julgar pela existência de cabedal que foi partilhado entre seus filhos. O estudo de 
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caso que fizemos, com foco na família Fernandes das Neves, permitiu-nos, assim, 

discutir aspectos de dinâmicas de mestiçagem na Freguesia do Seridó, que surgiram 

no contexto de um fenômeno maior, o da ocidentalização.  
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Resumo 

Este artigo possui o relato de uma experiência das estudantes Jéssica Alves 
Cardoso e Maiara Brenda R. de Brito do curso de História Licenciatura do 
CERES/UFRN, sétimo período, em uma oficina do Estágio Supervisionado III, 
aplicada no primeiro ano do Ensino Médio na Escola Estadual Professor Antônio 
Aladim, Caicó - RN.  No decorrer dessa produção escrita perceberemos o processo 
construtivo da aula, ressaltado as escolhas de conteúdos e de metodologias, que 
foram realizadas por meio da necessidade de um material didático para a mediação 
do conteúdo A identidade do homem americano, verificaremos também como 
ocorreu à aplicação da oficina destacando os principais desafios na percepção da 
estagiária. Dialogando com as principais discussões em torno do Ensino de História 
realizaremos uma reflexão a cerca da cultura material, por meio de artefatos, como 
forma metodológica que melhor se aplicasse para o esclarecimento do assunto da 
oficina no processo de aprendizagem, como também sobre as Competências e 
Habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio que visualiza 
a análise das diversas fontes e testemunhos do passado e também do presente. 
Sendo assim, esse trabalho analisa a cultura material no ensino de história, por meio 
da descrição de uma prática docente no Estágio Supervisionado III, bem como 
através de alguns autores que são referências para a discussão sobre o ensino de 
História, a saber: Circe Maria Fernandes Bittencourt, Maria Auxiliadora Moreira dos 
Santos Schmidt, Kátia Maria Abud, André Chaves de Melo Silva e Ronaldo Cardoso 
Alves. 
 
Palavras chaves: Cultura material, ensino de história e PCNs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 Licenciando (a) do sétimo período em História pelo Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  
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CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

 

O Estágio Supervisionado III da aluna Jéssica Alves Cardoso do curso de 

História Licenciatura do CERES/UFRN ocorreu na Escola Estadual Professor 

Antônio Aladim, Caicó – RN, que oferece educação nos níveis Fundamental e Médio 

com o número de 37 professores e 1049 alunos. Essa etapa formativa docente 

constitui-se de observações escolares, e de uma prática docente em uma oficina em 

turmas de nível médio, sendo assim o Estágio Supervisionado em questão ocorreu 

na turma de 1º ano do Ensino Médio na superintendência da professora de História 

Maria de Lourdes de Medeiros.    

No dia 26 de março de 2014 obtivemos o primeiro contato com a Escola 

Estadual Professor Antônio Aladim realizando uma comunicação com a equipe 

pedagógica da escola e com a professora tutora de História, para ajustar detalhes 

em torno da presença da estagiária nesse ambiente escolar, foram acertados os 

dias das aulas de observação e da aplicação da oficina, como também o conteúdo 

que seria lecionado pela estagiária.  

Para melhor conhecer a turma de 1º ano do Ensino Médio, observamos no dia 

02 de abril a aula de história da professora tutora que teve como tema as teorias 

evolucionistas, a qual a mesma utilizou como forma metodológica a divisão dos 

alunos em seis grupos para apresentação do conteúdo, nesse momento 

percebemos a ativa participação dos alunos na aula como também a ótima relação 

de respeito entre professora e alunos. Diante da percepção da realidade dessa 

turma, iniciamos o processo de planejamento da oficina considerando o perfil dos 

alunos e o conteúdo A identidade do homem americano proposto pela professora. 

 

PALNEJAMENTO DA OFICINA: DIALOGANDO COM OS PCN’S  

 

Considerando que a sociedade atual vive um presente contínuo, tendendo a 

esquecer, ou mesmo anular a importância das relações existente entre o presente e 

o passado, percebemos a necessidade de enfatizarmos a importância deste campo 

de conhecimento para a formação de cidadãos críticos.  E é voltando-se 

principalmente para as novas gerações, que facilmente detectamos a intensidade 
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deste envolvimento social com a cultura capitalista. Contudo as novas tecnologias 

apresentam uma rápida difusão de informações, simplificando automaticamente as 

explicações ou acontecimentos a simples fatos mediáticos e descartáveis. 

Para tanto, situando o ensino de História no contexto das resoluções dos 

PCNS para o Ensino Médio e reconhecendo o quanto é importante o compromisso 

da História para a sociedade atual, vemos a aproximação dos alunos com o saber 

histórico, a possibilidade da construção de laços de identidade e o direcionamento 

de uma formação cidadã.  

 A transposição do conhecimento histórico para o ensino médio é 

fundamentado no desenvolvimento de competências, como; leitura, análise, 

interpretação de testemunhos de épocas passadas, de variadas fontes e de 

contextualização. Contudo, algumas dessas propostas metodológicas apresentadas, 

partem da integração de novos temas, ou mesmo de releituras de representações do 

mundo.  

 Além da ampliação e consolidação de conceitos antes trabalhados, vemos a 

introdução de noções de tempo histórico. Contudo, o tempo histórico dever ser 

compreendido como objeto de cultura, pois é desta maneira que nascem diferentes 

concepções de tempo, tais como o tempo cíclico, cronológico, escatológico, mítico e 

as noções sociais. Nesta perspectiva, o tempo histórico, utiliza o tempo cronológico 

para referenciar os lugares e momentos históricos em seus processos de sucessões, 

em razão de que, neste nível de escolaridade, a duração torna-se a forma mais fácil 

de compreender o tempo histórico, possibilitando a apreensão de sentidos, como o 

do conceito revoluções.   

 Outras formas de determinar o tempo social são possibilitadas pelo tempo 

geológico. Pois este repensa o tempo histórico partindo do ponto referencial de 

relações homem-natureza, podendo avançar na compreensão das diversas 

temporalidades vivenciadas. Quanto aos ritmos de duração, sabe-se que da a 

possibilidade de saber a velocidade em que ocorrem as mudanças e como são 

inseridos os acontecimentos nas várias temporalidades. 

  Quanto à seleção de conteúdos, é valido ressaltar que a organização e 

escolha destes, dentro de uma lógica temática, requerem cuidados específicos. 

Pois, a articulação destes temas com os conceitos são realizados por intermédio de 

metodologias que são frutos de investigações históricas. Nesse sentido, a 
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reelaboração pedagógica desta apropriação de método de pesquisa historiográfica, 

possibilita ao alunado a interpretação de documentos, como também, ao 

estabelecimento de relações e comparações de problemática de outros de variados 

tempos.  

Uma das maiores contribuições oferecidas pela História à sociedade, é a sua 

relação com a memória, pois além de amenizar o comprometimento da construção 

da identidade, seja esta individual ou coletiva, também revela a necessidade da 

presença de debates de conceitos sobre a preservação de obras humanas.  

 

As propostas curriculares inserem-se em um momento importante da 
história do ensino de História, e cabe analisar com rigor metodológico 
os novos rumos projetados pelos currículos para poder discernir o 
que efetivamente está em processo de mudanças e como atualmente 
ocorre à seleção cultural do conhecimento considerado essencial 
para os alunos. ( BITTENCOURT, 2004 .Pg 99) 

 

Desta forma, pensar a aplicação das competências e habilidades sugeridas pelos 

PCNs, sugere não apenas uma exploração literária dos documentos que refletem a 

teorização inovadora de ensino, como também, a praticidade e o desenvolvimento 

de um conjunto de habilidades que possibilite a formação desses cidadãos crítico.  

   

Os novos currículos escolares tem sido objetivos de muitas analises 
que situam seu significado político e social, e essa dimensão precisa 
ser entendida para determinarmos o direcionamento da educação 
escolar e o papel que cada disciplina tende a desempenhar na 
configuração de um conhecimento (BITTENCOURT, 2004 .P. 101) 
 

Entendendo que os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem para etapa do 

Ensino Médio da disciplina de História o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental e a relação com produções e pesquisas 

acadêmicas ligadas ao ensino inovador e a realidade educacional. Buscamos 

exercer atividades de apoio ao alunado, que possibilitasse o acesso a novas 

informações, relacionadas aos conteúdos, e atentar para as transformações de suas 

concepções históricas através de algumas atividades reflexivas que mantém a 

relação entre o estudado e o vivido.  

Compreendemos ser primordial a seleção dos conteúdos a serem abordados 

numa aula de apenas cinquenta minutos, então decidimos e propomos para os 

alunos um diálogo contextualizado, o qual teve como ponto de partida a relação 
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entre o assunto histórico e o cotidiano. Dessa forma, o conteúdo foi trabalhado 

baseando-se em aspectos históricos como a presença de outros tempos, modos de 

vida sobreviventes e costumes. Pois com existência de intensos debates em torno 

do povoamento das Américas, o conteúdo A identidade do homem americano em 

nossa oficina teve como temas: a teoria do homem americano autóctone, a teoria de 

Clóvis, a teoria de Niéde Guidon e os Sítios arqueológicos no Brasil: Piauí e 

Carnaúba dos Dantas; e possuiu como objetivos a problematização das hipóteses 

que referenciam o povoamento Americano, partindo da perspectiva que, as 

discursões que circundam este tema, podem sofrer possíveis mudanças, realizando 

assim comparação social e temporal, que facilitam o conhecimento, a caracterização 

dos aspectos existentes no meio social, como também o compartilhamento de 

conhecimentos, os quais são proporcionados pelas vivências culturais distintas, 

entre outras. 

Decidimos como Competências e Habilidades a serem desenvolvidas na aula 

para os alunos: perceber os constantes debates do meio científico, como forma de 

possibilitar, possíveis avanços e compressão relacionados ao povoamento na 

Américas, e compreender os fósseis encontrados nos sítios arqueológicos, partindo 

da perspectiva de registro humano e expressão artística; fazendo assim os 

educandos refletir e entender a noção de tempo para compreender o passado e 

restabelece-lo na atualidade fazendo surgir à possibilidade de contato das histórias 

situando os fatos. 

Percebemos que o professor do Ensino Médio tem que escolher metodologias e 

temas direcionados a formação histórica do estudante como cidadão, voltadas para 

distinção do conceito e aspectos de cidadania em diferentes períodos da história, 

que possa responder “às problemáticas contundentes vividas pela nossa sociedade, 

tais como as discriminações étnicas e culturais, a pobreza e o analfabetismo”, 

através de fontes escritas, visuais e sonoras, nas quais possibilitem o entendimento 

das durações temporais e as transformações históricas.  

Dessa forma, buscamos uma metodologia que melhor se aplicasse para o 

esclarecimento do assunto no processo de aprendizagem. Ou seja, na tentativa de 

desenvolver uma abordagem metodológica que possibilitasse aos educandos, o 

melhor entendimento do conteúdo denominado “A identidade do homem americano”, 

proposto no livro didático de História do 1º ano do Ensino Médio, entendemos como 
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mais aconselhável o trabalho com fontes históricas relacionadas à cultura material, 

as quais mesmo que de formas simbólicas, possuíssem um reflexo metal da 

sociedade americana pré-histórica, a qual os documentos escritos são considerados 

precários.  

De acordo com essa forma metodológica, podemos potencializar a participação 

dos alunos na construção do saber histórico, que através de observações, análises, 

descrições e hipóteses de objetos simbólicos da cultura material pré-histórica 

americana, realizam de forma minimizada o contato com o trabalho do arqueólogo. 

Portanto a utilização da cultura material no ensino de história motiva os alunos a 

terem participação ativa no entendimento do assunto histórico, fazendo assim o 

processo de ensino e aprendizagem se tornar mais produtivo.  

Desse modo, iniciamos nossa aula com a explanação oral dos conteúdos: teorias 

de povoamento da América, primeiros fósseis humanos encontrados em territórios 

brasileiros e sítios arqueológicos no Brasil, com duração de 25 minutos. Logo após 

começamos nossa oficina com uma breve explicação sobre o que é a ciência 

arqueológica e suas principais contribuições para a história, com intervalo de tempo 

de 5 minutos. Em seguida dividimos os alunos em dois grandes grupos, e 

disponibilizamos vendas para que os mesmos coloquem. 

 Feito essa primeira etapa, os grupos de alunos foram conduzidos para uma área 

externa da sala de aula, onde se encontrava uma árvore, que possuía a tentativa de 

melhor aproximação do ambiente natural de civilizações pré-históricas. Chegando 

nesse ambiente propicio, foram doados aos alunos vendados instrumentos que se 

assemelhavam a vestígios matérias de uma população, para que os mesmo 

fizessem observações e análises dos mesmos como também do ambiente que 

estão. Os alunos foram aguçados através de perguntas realizadas pelas estagiárias, 

tais como: Com que finalidade esse instrumento foi feito? Quais são suas 

características físicas? Cor? Material? Forma geométrica? É um objeto completo? 

Foi alterado, adaptado ou acrescentado a outro? Quais as características você 

acreditam que esse indivíduo possuía que confeccionou esse instrumento? Por 

quê?. Para finalizarmos realizamos uma reflexão em torno das respostas dos 

alunos, com durabilidade de 20 minutos. 

A avaliação foi realizada através da participação dos alunos na oficina, mais 

especificamente diante de questionamentos levantados durante a explicação do 
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conteúdo “A Identidade do Homem Americano”, como também através das 

respostas efetuadas pelos educandos nas análises dos materiais que simbolizam a 

cultura material dos homens americanos pré-históricos que serão disponibilizados. 

Utilizamos também como critério de avaliação, os diagnósticos pessoais que 

analisaram o desempenho da estagiara em relação às metodologias utilizadas no 

processo de ensino e aprendizagem, e o domínio do alunado em reconhecer a 

diversidade dos aspectos sociais, culturais, naturais, de identidades e compreender 

a relação do passado com o presente, considerando o conhecimento prévio, as 

hipóteses e os domínios dos alunos.  

Em resumo, a disciplina de história sendo uma ferramenta para o 

desenvolvimento intelectual, que proporciona a compreensão da realidade social, 

haja vista sua característica peculiar de possibilitar o desenvolvimento da criticidade 

dos alunos, nos quais passam a compreender e explicar historicamente o seu 

cotidiano, sobretudo, ressaltando suas experiências na aprendizagem dos 

conteúdos e inserção como sujeitos da própria história.  

Assim, ressaltamos que, para a efetivação deste exercício reflexivo por parte dos 

alunos, é preciso que haja uma associação entre as diversas experiências dos 

mesmos, com destaque as que se referem ao saber histórico, adquirido durante o 

seu processo de ensino e aprendizagem, oferecido pelos profissionais docentes. 

Desta maneira, ao inserirmos os alunos nestas atividades reflexivas, além de 

mostrarmos que eles são sujeitos da história, também atentamos para o fato de que 

a mesma é construída pela humanidade como um todo. 

 

ENSINO DE HISTÓRIA: NOVAS METODOLOGIAS 

 

Realizando um percurso histórico da disciplina de história, podemos visualizar 

que o ensino de História no Império do Brasil tornar-se o responsável por ensinar a 

ler e contar, utilizando como leitura fundamental a Constituição do Império e a 

História do Brasil, assim prevalecendo a moral cívica associada a moral religiosa, 

porém apesar da importância legislativa que a História tinha para o Brasil, a mesma 

pertencia à categoria de disciplinas optativas do currículo das escolas, sendo 

estabelecida como disciplina escolar apenas no ano de 1837, com a criação do 

Colégio Pedro II tendo como característica o ensino da História Universal e Sagrada.  
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Em relação às metodologias de ensino, foram predominantes à prática de 

memorização dos conteúdos históricos, os textos relacionados à disciplina 

apresentam um catecismo que continham perguntas e respostas, nas quais 

visualizavam a memorização de nomes e fatos associados às datações dos 

acontecimentos; o ensino de história também tinha como objetivo consolidar através 

de comemorações, festas cívicas e métodos pedagógicos como música, teatros e 

entre outros a memoria histórica. 

No século XIX surge a substituição da disciplina sagrada para o civismo com 

assuntos patriotas nas escolas elementares, nas quais utilizavam festividades 

celebrando momentos importantes da pátria no cotidiano escolar, seguindo assim 

uma coerência em relação aos acontecimentos ocorridos e os aspectos 

modificadores no território brasileiro, nos quais determinam os conteúdos a serem 

lecionados em distintas épocas, como exemplo no processo de industrialização e 

urbanização passou-se a repensar a inclusão do povo brasileiro na História e na 

necessidade da democracia racial. 

  Os métodos de ensino não tiveram diversas modificações, embora 

passassem a centrar nas atividades dos alunos “como fazer maquetes, visitar 

museus, assistir a filmes, comparar fatos e épocas, coordenar os conhecimentos 

históricos aos geográficos, o que predominava era a memorização e as festividades 

cívicas que passaram a ser parte fundamental do cotidiano escolar”. 

 Durante o governo militar ocorreram diversas modificações como a 

substituição das disciplinas de História e Geografia para os Estudos Sociais tendo 

como característica o estudo da sociedade reduzindo os conteúdos das antigas 

disciplinas. Surgiu também a preocupação com a faixa etária do alunado e com a 

importância das definições de conceitos como a noção de tempo histórico essencial 

para o entendimento de conteúdos. Nesse período surgiu a criação de cursos de 

Licenciatura devido à demanda necessária, no entanto ocorreu um afastamento 

entre as universidades e as escolas, prejudicando assim a ligação da pesquisa e do 

ensino imprescindível para o docente.  

Através das transformações ocasionadas pelas lutas sociais a partir dos anos 

70 que possibilitou a separação da História e Geografia, modificou o conhecimento 

histórico, pois ele passa a se relacionar com o conceito de cidadania. Os anos 80 

são considerados os anos de repensar de modificar a sociedade, o ensino de 
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história passa a ser uma ferramenta que faz o novo cidadão, no qual é critico e 

analista e capaz de modificar a sociedade e a realidade brasileira. 

 
O professor de História, por sua vez, preocupa-se em exteriorizar o 
que sabe, tornar explicito o seu pensamento e a sua emoção. Ao 
mesmo tempo, ele vive a insegurança em relação à juventude dos 
seus próprios alunos e à defasagem entre sua própria formação e o 
aceleramento contínuo dos novos estudos e pesquisas do 
conhecimento histórico. (SCHIMIDT, Maria Aparecida; 1998).  
 
 

Essas modificações estão presentes e proposta nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que na etapa nomeada de Ensino Médio integra a disciplina de História 

na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, que tem como caraterísticas o 

caráter humanista, a interdisciplinaridade, a possibilidade do aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental e a relação com produções e 

pesquisas acadêmicas ligadas ao ensino inovador e a realidade educacional. 

Surgem novos temas voltados para a compreensão do cotidiano social, aparecem 

novas fontes de pesquisa e pedagógicas baseadas em densa discrição e 

interpretação, como também a possibilidade do desenvolvimento de competências 

ligadas à leitura, análise, contextualização e interpretação das diversas fontes e 

testemunhos das épocas passadas e também do presente.  

 

A característica comum a todas as propostas curriculares para o 
ensino de história emergentes dos anos 80 aos “Parâmetros 
Curriculares Nacionais” e a mudança do objetivo da disciplina, que 
passa a ser categoricamente a preparação dos cidadãos para uma 
sociedade democrática. (FONSECA, Selva Guimarães; 2003). 

 
 

Em resumo atualmente a ciência histórica é uma base para o desenvolvimento 

intelectual, a qual proporciona a compreensão da realidade social fazendo o aluno 

entender e explicar historicamente o seu cotidiano, assim ressaltando a experiência 

do mesmo na aprendizagem dos conteúdos e inserindo-o como sujeito da história 

mostrando que a mesma não é apenas feita por heróis, mas pela humanidade como 

um todo, assim possibilitando um processo de ensino e aprendizagem como uma 

reconstrução do conhecimento.  

Com o surgimento dos novos temas voltados para a compreensão do cotidiano 

social, aparecem novas fontes pedagógicas possibilitadas pela transformação no 



 

 | CULTURA MATERIAL NO ENSINO DE HISTÓRIA: PRÁXIS DOCENTE 679 

 

ensino de história. Dentre esses recursos pedagógicos como exemplo podemos 

evidenciar a cultura material que por meio de artefatos consegue adquirir uma 

postura mediadora no processo do conhecimento. 

 
Dentre os diferentes tipos de fontes históricas, a cultura material 
revela-se uma das mais antigas (assim como as fontes visuais e 
orais), pois é anterior ao período no qual os seres humanos 
desenvolveram a escrita. No entanto, sua utilização pela ciência 
como o proposito de construir a História é desproporcional à sua 
ocorrência na humanidade, remontando tardiamente ao século XIX 
da era cristã. (ABUD, K. M.; SILVA, A. C. M.; ALVES, R. C; 2010). 

  

Na necessidade de abordar um tema, que precise demostrar reflexos metais 

de uma sociedade, a qual os documentos escritos são precários, a cultura material é 

a melhor forma para proporcionar o entendimento desses assuntos, pois os artefatos 

traspõem uma reflexão em torno da dimensão histórica, mudanças e permanências 

de uma sociedade. Esses artefatos possuem forte relação com o cotidiano do ser 

humano, assim possibilitando ao alunado a percepção da criação, da motivação e do 

interesse de um objeto analisado.  

 

Nesse sentido, a utilização da cultura material no ensino de História 
proporciona várias frentes de estudo, como a investigação das 
características físicas dos artefatos; seu percurso de construção; sua 
mudança e permanência de função, utilização, estética e valoração 
ao longo do tempo; e compreensão de aspectos de diferentes ordens 
da sociedade a qual pertence. (ABUD, K. M.; SILVA, A. C. M.; 
ALVES, R. C; 2010). 

 

Ou seja, de acordo com essa forma metodológica, podemos potencializar a 

participação dos alunos na construção do saber histórico, que através de 

observações, análises, descrições e hipóteses de objetos simbólicos da cultura 

material, realizam um contato com o trabalho do arqueólogo. Portanto a utilização da 

cultura material no ensino de história motiva os alunos a terem participação ativa no 

entendimento do assunto histórico, fazendo assim o processo de ensino e 

aprendizagem se tornar mais produtivo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O Estágio Supervisionado III ocorreu de forma satisfatória para a formação 

das alunas Jéssica Alves Cardoso e Maiara Brenda R. de Brito do curso de História 

Licenciatura do CERES/UFRN, pois com essa experiência docente as mesmas 

comprovaram a importância de metodologias que fortalecem a participação dos 

alunos no processo de ensino e aprendizado, e que possibilitam consequentemente 

a melhor aquisição do conhecimento histórico. A cultura material utilizada como 

recurso didático, atendeu a expectativa da captação do tema “A identidade do 

homem americano”, visto que, os educados quando colocados em papel simbólicos 

de arqueólogos questionaram os materiais apresentados durante a oficina e 

formularam hipóteses em torno dos mesmos, como também refletiram acerca das 

dificuldades enfrentadas por estes profissionais, em trabalharem com objetos que 

possuem um distanciamento temporal considerável de suas respectivas realidades.  

Toda via, a opção metodológica de levarmos os alunos a desenvolverem uma 

articulação entre o tempo e o espaço, enveredou por uma construção de uma prática 

de ensino histórico reflexivo, onde o conhecimento dentro da sala de aula, tem como 

objetivo não só renovar a prática, como também o desenvolvimento da compreensão 

do aluno partindo de suas próprias experiências. Contudo a oficina buscou a 

exposição dos conteúdos de acordo com a cultura experimental da turma e o 

compartilhamento de saberes entre os mesmo. Então, dentro do contexto desta 

problematização do conhecimento histórico, também optamos por verificar um 

diálogo próximo, com o plano pedagógico, que é a transformação da sala de aula 

em um ambiente de troca de saberes em função do professor, que tem o papel de 

intermediar e explorar de forma sistemática o conhecimento. 

      Considerando que esta proposta da construção do saber reflexivo, leva em 

consideração, os diversos saberes históricos, tanto os produzidos por uma base 

teórica, ou mesmos os difundidos pelas massas comunicativas, lembramos que 

cabe a figura do professor contextualizar e incitar o aluno a descobrir o caminho 

para serem percorridos em suas análises.  

Tendo em vista a importância de estarmos em sintonia com a educação 

proposta na atualidade, e considerando a aceleração dos conhecimentos 

possibilitados pelos avanços tecnológicos, apontamos a constante revisão 

historiográfica sobre o tema da oficina, como possibilitada por aparatos modernos de 

datação, citando assim o método do carbono 14. Assim, não fizemos uma 
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estratificação dos conhecimentos e tão pouco à inviabilidade da utilização dos 

assuntos que referencia os avanços tecnológicos, tão discutidos entre essa geração 

de discentes.  Portanto, o professor que pensa certo, deve ter a consciência da 

importância de manter uma postura que favoreça a correlação da herança 

sociocultural do aluno com sua realidade em sala de aula. Essa postura também 

estimula a aprendizagem e o conhecimento histórico acaba ficando íntimo e mais 

próximo do cotidiano. 

Levando em consideração a imagem do professor de história marcada pela 

pluralidade, vemos que se esperam do mesmo a manutenção e o domínio de 

competências como as acadêmicas, as pedagógicas aliadas às convicções e 

experiências de vida. Então é na sala de aula que o mesmo tem a possibilidade de 

ministrar o conhecimento aliada ao contexto das competências, lembrando que as 

aulas se distinguem entre si.  Com relação à responsabilidade deste como 

profissional, sabemos que cabe ao mesmo ensinar o aluno realizar atividades como 

captar a diversidade dos pontos de vistas, levantarem problemas entre outros. 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 
BRASIL, Ministério da educação/Secretariade Educação Fundamental. Parâmetros 
curriculares nacionais - História. Brasília: secretaria de Educação 
Fundamental/MEC/SEF, 1998 
FONSECA, Selva Guimarães. “O ensino de história e a construção da cidadania”. In: 
_____. FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de história: 
experiências, reflexões e aprendizados. Campinas/SP: Papirus, 2003. 
 
FREITAS, Itamar. “A experiência indígena no ensino de História”. In:______. 
OLIVEIRA, Margarida Maria D.Coleção explorando o ensino. Brasília, 2010. 
 
SCHMIDT, Mª Aparecida; CAINELE, Marlene. A construção do fato histórico e o 
ensino de história. In: Ensinar História. São Paulo: Scipione, 2004. 
 
SCHIMDT, Mª Aparecida. “A formação do professor de história e o cotidiana na sala 
de aula”. In ________. BITTENCOURT, Circe. O saber histórico na sala de aula. 
São Paulo; Contexto, 1998. 

 



 

 | SOCIABILIDADE INTELECTUAL NA IMPRENSA NATALENSE NA PRIMEIRA REPÚBLICA 
(1889-1930) 

682 

 

SOCIABILIDADE INTELECTUAL NA IMPRENSA NATALENSE NA 
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Resumo: Durante os anos de 1889-1930, o jornalismo e a literatura articularam-se à 
vida intelectual da cidade do Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Com o 
desenvolvimento da imprensa, os intelectuais natalenses eram acolhidos nos jornais 
e nas revistas que circulavam na cidade divulgando, assim, as produções textuais 
dos escritores da época. No período da Primeira República, inexistia ainda um 
mercado editorial na capital norte rio-grandense. As produções literárias dos 
intelectuais natalenses ficavam conhecidas por meio das conferências realizadas na 
cidade e, sobretudo, por meio dos textos veiculados nos jornais e nas revistas. O 
objetivo desse artigo é analisar as interações existentes nos espaços das redações 
e das tipografias da cidade do Natal durante a Primeira República. Os escritórios de 
redações e as oficinas tipográficas apresentaram importante função para o 
desenvolvimento da vida intelectual natalense: serviu de espaços de produções, de 
debates e, sobretudo, de difusões, fazendo as ideias circularem pela cidade.  
Palavras-chaves: intelectuais, sociabilidade, imprensa, tipografia, redação 

 

As redações e as tipografias consistem em dois ambientes físicos que 

formavam a imprensa periódica, na época. No primeiro ambiente mencionado, os 

redatores e os colaboradores dos jornais reuniam-se em um ambiente específico 

para produzirem os textos que formariam o periódico. É necessário que ressaltemos 

que os textos que deveriam ser publicados nos jornais eram compostos nas 

redações de forma manuscrita. É nesse processo que se insere a importância das 

tipografias. As tipografias, segundo ambiente a ser abordado no presente artigo, 

eram complementos às atividades da imprensa que iniciavam na redação sendo 

responsável pela impressão das ideias.  

Instaladas em 1808 no Brasil, as tipografias consistiam no processo de 

impressão mais utilizado para a reprodução industrial dos artefatos gráficos. 

Portanto as etapas da imprensa eram constituídas pelo processo de produção, 

realizados na redação, e pelo processo de impressão, realizados na tipografia. O 
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ponto em comum entre os dois ambientes está na aglutinação que eles geraram. 

Tanto nas atividades da redação, quanto nas da tipografia, agrupavam-se escritores 

que escreviam, debatiam e difundiam as suas ideias. Sendo assim, os dois espaços 

mencionados promoveram a materialização dessas ideias. No decorrer desse artigo, 

abordaremos acerca das dinâmicas desenvolvidas no interior das redações e das 

tipografias estabelecidas na cidade do Natal durante a República Velha (1889-1930). 

 Redação: palavra que alude à atividade escrita, ao ato de redigir. A própria 

palavra utilizada para identificar o estabelecimento estava atrelada ao tipo de ofício 

desenvolvido ali. A redação era a casa onde se redigia um periódico. Devemos notar 

que o termo “redatores”, para designar aqueles que produziam jornais, também se 

encontra ligado ao tipo de ofício exercido. Em suma, o recinto estava destinado, 

portanto, à aglutinação de redatores empenhados em um único propósito: a 

composição de um jornal ou de uma revista.  

O que estamos conjecturando aqui é que as redações eram ambientes que, 

de modo natural, proporcionaram a reunião de seus intelectuais. No entanto, 

pretendemos acrescentar, a essa percepção, o modo como as redações foram 

usadas como espaços de sociabilidade intelectual que, por vezes, transcenderam a 

comunicação entre um grupo específico na medida em que estenderam suas ideias 

ao público-leitor. Se por um lado, as redações efetuaram a produção de periódicos, 

por outro contribuíram para o debate e para a propagação de ideias na cidade.  

Acreditamos que os periódicos são lugares de sociabilidade intelectual, 

lugares de articulações de ideias e de pessoas “que precisam de um suporte 

material e simbólico para fazer circular seus projetos” (GOMES, 1999, p.58). Se 

partirmos para a análise de cada periódico específico perceberíamos redes de 

sociabilidade que demarcam estéticas, posicionamentos políticos, conceitos, em 

torno do qual se sociabilizaram diversos literatos. O fragmento mencionado, extraído 

da obra da autora Ângela de Castro Gomes, instiga-nos a refletir sobre o significado 

em fundar-se um periódico. Publicar um jornal é promover ideias e projetos em troca 

de um ganho simbólico: difundir, e tornar público, suas paixões, crenças e vaidades 

intelectuais. É para isso que os redatores se articulavam.  

Grande parte dos periódicos da cidade do Natal apresentava como proposta a 

instrução e ilustração do espírito. Durante a Primeira República, era importante 
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conduzir a capital norte rio-grandense ao saber ler, uma vez que o gosto pela 

literatura deveria apresentar-se como meta em uma cidade que aspirava à 

civilização e aos homens cultos. Entretanto, cada jornal e revista apresentavam 

diversas propostas para atingir a finalidade de instruir e de ilustrar. Isso explica os 

diversos jornais literários que emergiram durante o período da Primeira República na 

cidade do Natal. Em suma, ainda que todos os jornais se nomeassem de caráter 

literário, noticioso e crítico, cada qual apresentavam propostas, ideias, opiniões 

diferentes. Logo, concluímos que para cada jornal e revista em circulação na cidade 

existia uma redação particular. 

O desenvolvimento da imprensa no estado do Rio Grande do Norte 

proporcionou um considerável aumento das redações pelos bairros da cidade do 

Natal. Reunimos as respectivas redações dos jornais e das revistas de cunho 

literário da cidade do Natal, a saber: 

Quadro 01: Redações e endereços dos jornais literários e outros que 
veiculavam literatura (1890 – 1930) 

 

Nome do jornal/revista Endereço da redação 

A Republica (1889 - 1987) Rua Correia Teles, nº 6 / bairro 

Cidade Alta 

Diário do Natal (1895 – 1905 / 

1906-1913) 

Rua da Conceição, s/n / bairro 

Cidade Alta  

Tribunal Juvenil (1890) Rua Coronel Bonifácio, nº 7 / bairro 

Cidade Alta 

O Santelmo (1892-1893) Rua 21 de Março, nº 24 / bairro 

Cidade Alta 

O Thleta (1893) Rua São Tomé, nº 3 / bairro Cidade 

Alta 

Oásis (1894) Rua da Conceição, número não 

identificado / bairro Cidade Alta 

O Íris (1897-1898) Rua Visconde do Rio Branco, nº 10 

(depois mudou-se para Rua São 

Tomé) / bairro Cidade Alta 

Catita (1898) Rua Santo Antônio, nº 18 / bairro 

Cidade Alta 
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Revista do Rio Grande do Norte 

(1898-1900) 

Rua Dr. Barata, nº 5 / bairro Ribeira 

O Álbum (1902-1903) Rua Voluntários da Pátria, nº 1/ 

bairro Ribeira 

O Estudante (1909) Rua 13 de Maio, nº 43 / bairro 

Cidade Alta 

A ordem (1909) Av. Rio Branco, nº 72 / bairro 

Cidade Alta 

Argos (1912) Av. Rio Branco, nº 70 / bairro 

Cidade Alta 

A Encrenca (1913) Rua Coronel Pedro Soares, nº 2 / 

bairro Cidade Alta 

A avenida (1914) Praça Américo, nº não identificado / 

bairro Ribeira 

Via-láctea (1914) Rua Vigário Bartolomeu, nº 5 / 

bairro Cidade Alta 

A Hora (1915) Av. Rio Branco, nº 44 / bairro 

Cidade Alta 

O Pangaio (1917) Rua Trindade, nº 23 / bairro Ribeira 

Fon-fon (1920) Rua 21 de março, nº não 

identificado / bairro Cidade Alta 

Atualidade (1920) Rua 21 de março, nº não 

identificado / bairro Cidade Alta 

A Notícia (1921-1922) Não identificado 

Terra Natal (1922-1924) Rua Felipe Camarão, nº 88 / bairro 

Cidade Alta 

A Imprensa (1914 – 1927) Não identificado 

O riso (1927) Rua do Comércio, nº 7 

(depois Rua Mossoró, nº 44) / 

bairro Ribeira 
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O Potengi (1929) Av. Tavares de Lira, nº 57 / bairro 

Ribeira 

Fonte: conjunto de bibliografias consultadas656 

 

 

Se observarmos os nomes das ruas onde eram estabelecidas as redações, 

podemos identificar a concentração desses ambientes nos bairros da Ribeira e da 

Cidade Alta, bairros vizinhos. Podemos perceber certa proximidade entre essas 

redações. É provável que a escolha do local de estabelecimento dessas redações 

fosse motivada por uma série de questões: proximidade das instalações tipográficas, 

que imprimiriam os periódicos; proximidade dos locais de moradias dos próprios 

redatores, bom preço para aluguel ou compra do imóvel para instalar as redações, 

entre outros. No entanto, acreditamos que o impulso maior para o estabelecimento 

das redações fosse a grande movimentação que os bairros em apreço possuíam 

sendo caracterizados como os principais bairros da cidade do Natal.  

Tanto a Ribeira como a Cidade Alta, era um bairro altamente frequentado pela 

sociedade natalense, uma vez que abrigavam outros estabelecimentos como, por 

exemplo, lojas comerciais, escolas, cafés, bilhares e clubes. Sendo assim, era 

importante que as redações estivessem perto do seu público consumidor 

promovendo o fácil acesso a esses estabelecimentos – em caso de visitas ou de 

compra de periódicos, como veremos adiante nesse artigo. Podemos ainda aferir 

acerca de uma preferência de ruas/avenidas.  

A Avenida Rio Branco e a Rua 21 de Março aparecem como localidades 

preferidas para o estabelecimento das redações na topografia da cidade do Natal no 

                                                           
 

656
 Os jornais e as revistas listadas nesse quadro não correspondem a todos de periódicos literários produzidos 

e circulados em Natal entre os anos de 1890 a 1930, e sim aos periódicos que nos foi possível identificar a 
localização de suas redações. No entanto, durante a execução desse levantamento, e por precariedade de 
informações sobre a imprensa de Natal na Primeira República, não foi possível obtivermos informações acerca 
da localização das redações dos seguintes periódicos literários natalenses: O Corrisco (1888-1889), O Têntame 
(1889), O Porvir (1889), O Planeta (1896), A Tribuna (1897-1904), O Recreio (1897), O Prisma (1897), O Éden 
(1897), A Manhã (1897), O Progresso (1898-1899), A Miscelândia (1898 - 1899), O Dia (1903-1905), O Potiguar 
(1904-1908), O Pirilampo (1905), O Trabalho (1905-1907), PAX (1907-1908), O Potengi (1906-1908), O Potiguar 
(1910), O Ideal (1910), A Luz (1910), Paz (1912), O Aeroplano (1915), O Parafuso (1916), A Nota (1917), O 
Pangaio (1917), O Olofote (1918-1919), O Luneta (1922), O Papa-figo (1922), Nossas terras,outras terras (1926) 
e O Laço (1930). Todas as informações listadas foram retiradas de: FERNANDES, 1998; e MELO, 1987.  
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bairro Cidade Alta. Outras redações concentravam-se no bairro da Ribeira, 

importante bairro comercial da cidade nessa época. Na imagem abaixo podemos 

observar o prédio de redação do jornal A Republica. O jornal A Republica aglutinou o 

maior número de nomes e produções que refletiram sobre a literatura. A Republica 

consistiu no suporte material fundado por Pedro Velho de Albuquerque Maranhão 

para servir de divulgador das ideias republicanas no Estado no ano de 1889. O 

primeiro número desse jornal circulou no dia 1º de julho de 1889. Até a proclamação 

da República espalharam-se vinte edições, todas à segunda-feira ao preço inicial de 

cem réis. Com a eleição de Pedro Velho ao cargo de governador do estado, em 

1892, A Republica constituiu-se como o principal porta-voz do governo, o jornal 

oficial do estado do Rio Grande do Norte até a revolução de 1930. A redação do 

jornal oficial do estado estava localizada no bairro da Ribeira, na esquina da Avenida 

Tavares de Lira com a Rua Frei Miguelinho, em frente à mercearia Paulista 

(FERNANDES, 1998, p.22-25). 

Imagem 01: Redação do jornal A Republica 

 

Fonte: Foto de Manoel Dantas. (MIRANDA, 1981. p. 32) 
 

Ainda analisando o quadro número 01, percebemos que cada jornal e revista 

possuíam a sua redação, como já mencionamos. As redações eram ambientes 

pertencentes a um determinado grupo específico de redatores. Todavia, não 

representaram espaços fechados a outros grupos que não fossem os intelectuais 

pertencentes ao periódico. Conjecturamos essa ideia, após constatar a existência de 
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algumas visitas de colaboradores e/ou redatores de outros jornais da cidade às 

redações. Observamos que a visita nas redações era prática comum entre os 

intelectuais que participavam da imprensa periódica potiguar. Os periódicos 

estampavam esses registros nas páginas de seus próprios jornais permitindo-nos 

identificar as relações sociais instituídas nas redações. A fim de ficarmos em apenas 

um exemplo, entre essas visitas destacamos a notícia da passagem de Luiz da 

Câmara Cascudo, escritor, pela redação do jornal A Notícia.: 

“Luiz da Câmara Cascudo – nosso talentoso confrade d’A Imprensa 
que é, egualmente um nome festejado em nossas rodas literárias, 
esteve antehontem, á noite, em companhia de Adaucto da Câmara 
em vizita a nossa folha, que tem na sua pêssoa um dos seus illustres 
collaboradores” (A NOTÍCIA, 1921, p.2). 

A Notícia, jornal fundado pelo intelectual potiguar Kerginaldo Cavalcanti em 

1921, registrou a visita dos escritores Luiz da Câmara Cascudo e Adaucto da 

Câmara ao escritório de seu jornal. O registro da visita de Cascudo à redação do 

jornal em apreço não constitui um evento casual. Esses comentários, aparentemente 

fortuitos, que noticiavam as visitas de intelectuais nos escritórios dos jornais, 

descortinar-nos a dinâmica de sociabilidade entre esses indivíduos.  

As visitas às redações, possivelmente, eram motivadas pelas oportunidades 

de conversas, pela busca às prosas descontraídas que insurgiam nos escritórios. 

Ora, as redações não são espaços de construção dos periódicos?  Sem dúvida. Mas 

também elas foram ambientes que abrigaram as conversas dos intelectuais 

natalenses. As conversas faziam parte da dinâmica dessas redações. Vejamos 

como Pedro de Alcântara Pessoa Melo recorda os momentos de bate-papos entre 

os redatores da revista literária Oásis657:  

“Lembro-me salvo algum lapso de memória, de Alfredo Carvalho, 
Cornélio Leite, Cícero Moura, Hervêncio Mariano, João Câncio, 
Uldarico Cavalcanti, Aurélio Pinheiro, os irmãos Fernandes 
(Sebastião e Raul), Antônio Soares, Alcino Carneiro, Galdino Lima. 
Esse grupo, tôdas as tardes, se reunia no seu bureau – cubículo 
situado nos fundos do prédio ocupado pela Chefatura da Polícia, à 
rua Conceição. Mantinhamos ali nossa sede, nossa oficina 
tipográfica (3 caixas de tipos e um prelo manual) e nossa redação 

                                                           
 

657
 A revista Oásis foi fundada em1894 pelo grêmio literário Le Monde Marche. Circulou quinzenalmente até  

1904, quando publicou o seu último volume no dia 31 de dezembro de 1904, consultar FERNANDES, 1998, p. 
59.  
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tudo isso nos custando o aluguel mensal de 10.000 réis. Como 
mobiliário uma mesa, um armário, 4 cadeiras e alguns caixotes, 
estes variando de número procurando saber a razão disso. Nossas 
tertúlias se prolongavam até o anoitecer. Palestrava-se, discutia-se, 
trocavam-se ideias sobre vários assuntos, tudo num tom ameno, na 
mais estreita cordialidade” (MELO, 1962, p.18). 

 O fragmento destacado acima é um pouco longo, mas merece a nossa 

atenção devido às ricas alusões contidas nele. Pedro Melo fez parte da redação da 

Oásis desde o ano de 1899 até 1904. O autor expôs suas memórias em uma 

conferência na Academia Norte Rio-grandense de Letras, realizada no ano de 1962. 

Pedro Melo recorda dos aspectos físicos da redação da revista Oásis. O ex-redator 

ressaltou as tertúlias como parte da dinâmica da redação. Mais do que isso. Pedro 

Melo estimula-nos a refletir sobre a condição física da redação. A descrição 

construída pelo autor remete-nos a uma redação de condição precária. O escritório 

da Oásis estava localizado em um recinto pequeno e alugado, em um ambiente que 

cumpria outras funções além daquelas relacionadas a produção da revista. A 

condição material, e de estrutura, da redação da revista literária não pode ser 

generalizada para todas as demais redações existentes na cidade do Natal. Alguns 

escritórios possuíam redações próprias. Outros funcionavam em recintos alugados. 

Outros, ainda, eram estabelecidos na própria residência do redator-chefe do jornal 

ou revista.  

  No entanto, há um ponto específico nas memórias de Pedro Melo que nos 

chama a atenção. O ex-redator da Oásis relata a reunião que ocorria “todas as 

tardes”, ou seja, os redatores da revista literária não se reuniam pelo turno da 

manhã. Então, a redação não funcionava pela manhã? E o que seus redatores 

faziam no turno matutino na cidade do Natal? Ocupavam com outros cargos. Diante 

da inexistência de uma profissionalização de escritores na cidade do Natal durante a 

Primeira República, justificada pelo pouco rendimento financeiro que a atividade 

proporcionava, muitos escritores tinham empregos nos serviços administrativos, 

comerciais, e, ainda, em suma maioria, na instância política estadual (FEITOSA, 

2008, p. 18). Desse modo, a atividade como redator de um periódico não era 

exercida de modo exclusivo por esses indivíduos.  

Alguns intelectuais, redatores de jornais, desempenhavam outras atividades 

na cidade do Natal.  Galdino dos Santos Lima, por exemplo, bacharel em Direito, 
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ocupava o cargo de procurador geral do estado do Rio Grande do Norte. Sebastião 

Fernandes e Antônio Soares também compunha o grupo dos bacharéis que 

desempenhavam a função de redatores no jornal, ambos atuavam, respectivamente, 

como procurador fiscal do Tesouro de Natal e promotor público do estado. José 

Alcino Carneiro e Aurélio Pinheiro não seguiam as carreiras jurídicas proporcionadas 

pelo curso de Direito. No entanto, desempenhavam as ocupações de amanuense do 

estado658. Em suma, podemos perceber que o ofício de redatores não era uma 

atividade de dedicação exclusiva para os homens de letras da cidade. 

Mesmo não podendo falar em exclusividade, percebemos que as atividades 

de redator dos periódicos era atividade levada a sério. Os redatores podiam exercer 

várias funções no jornal, indo desde redatores de textos a escritor de contos, 

crônicas, prosas, romances, críticas literárias. A atividade de redator exigia uma 

espécie de comprometimento. Um redator de jornal ou de revista deveria zelar pela 

formalidade, pelo uso de um padrão culto de linguagem, pela clareza das ideias. 

Ora, se a ideia era propagar ideias era preciso fazer isso de forma clara e objetiva.    

A redação, portanto, era o espaço de elaboração, de criação, de produção 

intelectual. E não apenas criar. No mesmo ambiente examinava-se o que ia ser 

veiculado nos periódico, sobretudo no que diz respeito às contribuições dos 

colaboradores. Os colaboradores diferem-se dos redatores por meio de suas 

participações esporádicas nos jornais. Em suma, os colaboradores não integravam 

as redações. Eles contribuíam para a construção do jornal enviando para este, de 

vez em quando, suas produções literárias. Podemos concluir, portanto, que suas 

visitas nas redações ocorriam de modos informais. É preciso enfatizar o quanto os 

escritórios dos periódicos eram ambientes vivos, dinâmicos. Além das interações 

promovidas entre redatores e colaboradores dos jornais e revistas, as redações 

também recebiam a “visita” de outros periódicos que circulavam pela cidade. 

Observemos: 

“Garoto - jornal que se edita em Natal, sob a direção do inteligente 
moço F. Apollinario Dantas, festejará no próximo domingo o seu 2º 

                                                           
 

658
 José Alcino Carneiro foi um dos fundadores do grêmio Le Monde Marche em 1894, associação literária 

responsável pela publicação da revista Oásis. Ocupou o cargo de amanuense na secretaria do governo do Rio 
Grande do Norte e segundo escriturário do estado. Aurélio Pinheiro, por sua vez, desempenhava funções de 
funcionário do Tesouro do estado. (WANDERLEY, 1922, p.53 e p. 78) 
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anniversario de gloriosa existência para cujo fim O Olophote recebeu 
um atencioso convite de seu director. (...) Agradecemos a gentileza 
do “Garoto”” (O OLOPHOTE, 1919, p. 4). 

No trecho acima, o jornal literário O Olophote, fundado em 1918 na capital norte rio-

grandense, agradece a solicitação de comparecimento ao festejo de aniversário do 

jornal O Garoto, fundado em 1917. O agradecimento do convite emitido pelo 

Olophote é apenas um dos indícios da existência de uma comunicação entre as 

redações dos periódicos em circulação pela cidade. Curiosamente, percebemos que 

os grupos de redatores responsáveis pela produção de um jornal passavam a ser 

titulados com o nome do jornal. Não existiam “os redatores de O Garoto”, mas a 

redação de O Garoto. Uma redação representava uma unidade. E unidades que 

estavam em constante comunicação com outras unidades da cidade do Natal.  

 Por meio das redações, as ideias circulavam, e não apenas nas páginas dos 

jornais vendidos. O jornal de uma redação era distribuído gratuitamente em outro 

estabelecimento, como podemos observar no seguinte agradecimento: “distribuiu-se 

hontem o Oasis em edição especial commemorativa do 4º anniversario do ‘Grêmio 

Le Monde Marche’ fundador daquelle periódico litterário (...) Nossos parabéns a 

briosa mocidade do ‘Le Monde Marche’” (A REPUBLICA, 1898, p. 2). Na coluna 

“Nosso archivo”, publicada em 10 de setembro de 1898, o jornal A Republica 

agradeceu e comentou o recebimento da revista literária Oasis.  

O caso do envio do jornal, gratuito, da redação da Oasis para a redação de A 

Republica não foi um hábito isolado na dinâmica constituída entre os redatores 

natalenses. Em 25 de outubro de 1898, A Republica direciona seus agradecimentos 

a outro periódico: “Visitou-nos o nº 12 d’A Tribuna, a interessante revista do 

‘Congresso Literário’, como sempre intelligentemente dirigida” (A REPUBLICA, 1898, 

p. 3). Como podemos perceber os redatores da revista literária A Tribuna também 

distribuíam suas produções intelectuais. Atentamos para a utilização do termo 

“visitou-nos” de modo que fosse possível que os jornais “visitarem” uns aos outros. 

Podemos identificar na expressão uma personificação dos periódicos, das redações, 

uma vez que a faculdade de visita consiste em uma ação pessoal que, nesse caso, 

é atribuída a um objeto inanimado, a saber: os jornais e as revistas. Em alguns 

outros casos, os periódicos eram distribuídos por meio de visitas de redatores dos 

próprios jornais doados: 
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“Recebemos os ns. 5 e 6 de novembro e de desembro do anno 
passado deste interessante orgam do Gremio Polymathico. Entre 
outras produções litterarias destaca-se a Sertaneja, de Policarpo 
Feitosa, que muito agrada em sua leitura. Agradecemos a visita do 
collega, a quem desejamos prollongada existência” (DIÁRIO DO 
NATAL,1900, p. 1). 

No caso selecionado acima, a distribuição da Revista do Rio Grande do Norte, 

periódico literário fundado no ano de 1898, à redação do jornal Diário do Natal659 foi 

realizada pelo próprio redator da revista literária do Grêmio Polymathico. Policarpo 

Feitosa consiste no pseudônimo utilizado para nomear Antônio José de Melo e 

Souza (FARIA; SILVA, 1985), redator do jornal A Republica, redator da Revista do 

Rio Grande do Norte e fundador da associação literária Polymathico. Os envios e os 

recebimentos de periódicos de cunho literário entre as redações estabelecidas em 

Natal indica a existência de uma dinâmica de troca. As palavras circulavam nos 

ambientes de produção dos jornais. Acreditamos que esses redatores, ao doarem e 

ao serem presenteados com periódicos produzidos em outras redações, constituíam 

uma verdadeira rede de intelectualidade, enviando ideias e, concomitantemente, 

recebendo em troca, ideias. No mais, as redações também obedeciam a outras 

dinamicidades. Os escritórios dos jornais ainda atuavam como ponto de 

comercialização dos periódicos, onde o público consumidor dirigia-se para adquirir 

os jornais e as revistas mediante o pagamento.  

As compras e vendas dos jornais e das revistas não eram a única forma de 

diálogo entre a redação e o público-leitor. Normalmente, os periódicos autorizavam o 

envio de cartas e telegramas para os endereços dos escritórios dos redatores. As 

correspondências eram convencionalmente publicadas nas páginas dos jornais. 

Destacamos o seguinte exemplo: “Ulysses Caldas, 20: Mulher seria aproveitando a 

ausencia marido Ceara namora brigada” (O PAPA-FIGO, 1922, p.1). No entanto, a 

natureza das correspondências enviadas à redação obedecia as mais variadas 

formas. No caso do telegrama mencionado, publicado no jornal O Papa-figo, a 

                                                           
 

659
 Diário do Natal, jornal fundado por Elias Souto em 1895 e funcionou até o ano de 1908. Souto, que já era 

responsável pela circulação do periódico O Nortista, fundou o Diário do Natal após a aquisição da empresa 
Libro tipográfica natalense. O mencionado periódico fazia oposição ao jornal A Republica. Os dois jornais 
protagonizaram inúmeras discussões que eram veiculadas nas páginas dos periódicos. (FERNANDES, 1998, p. 
16) 
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correspondência possuía um caráter de denúncia. Em outros casos, os telegramas 

possuíam caráter informativo: “Cidade, 20: Melhoramentos: consta que um grupo de 

deputados lançarão na próxima sessão do Congresso Modernista um projecto para 

que seja asphaltada do a rua 21 de Março” (O LAÇO, 1929, p. 1). Em outros ainda, 

as correspondências eram direcionadas diretamente para os próprios redatores dos 

jornais: “Rocas, 12: J. Leite, congratulo me amigo reaparecimento ilustre semanário 

teu “Olophote” – Ismael” (O OLOPHOTE, 1919, p.1).   

 A forma mais comum das correspondências enviadas aos jornais era a 

seguinte: nome da rua ou do bairro da cidade e o número da residência. Não nos é 

possível averiguar a veracidade dos fatos, ou seja, se, de fato, eram leitores que 

emitiam os telegramas e as cartas endereçadas às redações. No entanto, o ato de 

publicação das correspondências, frequentemente nas primeiras páginas dos 

periódicos, indica-nos a existência de um diálogo entre redatores e públicos. Ainda 

que os telegramas e as cartas fossem forjados ou manipulados, o que nos fica é a 

impressão da existência de uma comunicação dinâmica, de um diálogo.  

  As tipografias estabelecidas na toponímia da cidade do Natal, como já 

mencionado, completavam as atividades iniciadas nas redações. O setor tipográfico 

era responsável pela materialização das ideias elaboradas nas redações, uma vez 

que as oficinas de tipografias abrigavam o trabalho de composição, de impressão, 

de revisão e de estereotipia antes dos periódicos serem postos em circulação 

(TSHICHOLD, 2007, p.89). Logo, quando a redação e a tipografia não estavam 

localizadas em um mesmo ambiente, os redatores encaminhavam os textos 

produzidos nos escritórios de redação para as oficinas tipográficas.  

 Os estabelecimentos tipográficos não imprimiam apenas periódicos. Contudo, 

nas palavras do historiador André Belo, na obra História do livro e da leitura, foram 

as impressões dos jornais e revistas que introduziram, progressivamente, novas 

formas de organizar o trabalho nas tipografias e possibilitaram meios de exploração 

comercial (BELO, 2008, p.84). No entanto, outros tipos de impressos compunham as 

atividades tipográficas. Algumas tipografias natalenses anunciavam: “Esta 

typographia acha-se apta para fazer todos os serviços de impressões, como sejam – 

livros, relatórios, jornaes, pamphletos, conhecimentos facturas, memorandums, 

talões, etiquetas, recibos, legendas” (A REPUBLICA, 1920, p.4). Outras anunciavam 
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suas novidades: “Dispondo de material todo novo faz qualquer trabalho de 

impressão – como cartas de convite, de participação de casamento, de enterro, 

annuncios avulsos,  & &. Preços á vontade de quem fizer a encommenda” (DIARIO 

DO NATAL,1900, p.3). Nos anúncios destacados podemos observar os sortimentos 

de impressos oferecidos pelas tipografias na cidade do Natal.  

 Quanto ao procedimento de impressões não parecia ser tão simples. Não 

bastava o encomendador solicitar a produção de um determinado número de 

exemplares de um tipo de impresso. Primeiro, o encomendador deveria escolher o 

papel, as letras, as imagens que iam compor a impressão tipográfica. As oficinas 

tipográficas tinham costume de imprimir publicações, normalmente denominadas 

catálogos, specimes ou amostras, de tipos. Nessas publicações encontravam-se os 

tipos móveis, de metal ou de madeira, utilizado para a impressão textual, formados 

por caracteres alfabéticos, sinais de pontuação, números, símbolos e emblemas 

(LIMA; FARIAS, 2012, p.128). Sendo assim, as tipografias apresentavam seus 

catálogos aos usuários a fim de que este último pudesse escolher os tipos e 

tamanhos das grafias que viriam a compor, por exemplo, os periódicos.  

 O trabalho nas oficinas tipográficas era uma verdadeira arte. Todo tipógrafo 

deveria saber decifrar os manuscritos, reproduzi-los em letra de forma, formar 

palavras, linhas e páginas. No interior das oficinas, havia uma distribuição entre as 

funções: o gerente, o impressor, o revisor (ou corretor) e o paginador. O gerente era 

responsável por realizar as contas das despesas, comprando papel e tinta como 

também pagando os salários aos operadores. A primeira etapa do trabalho consistia 

na impressão, como o próprio termo alude, era responsável pela composição e 

impressão das produções. Em seguida, o trabalho do tipógrafo era enviado ao 

revisor, homem que iniciava o seu trabalho com a leitura em voz alta do original, 

podendo censurar textos ou partes. O corretor completava o trabalho do tipógrafo 

acrescentando pontos, corrigindo erros e retirando palavras sem conexos. 

Finalmente, o impresso alcançava a mão do paginador. A função exercida pelo 

paginador na tipografia foi minuciosamente descrita por Roger Chartier:  

“O papel do paginador na oficina tipográfica  ultrapassava a 
mera função de numerar e de arrumar as páginas por tamanho. O 
paginador deve ser um caráter sociável e boas maneiras, pois que 
devido ao seu elevado cargo de responsabilidade se encontra em 
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contínuo contato com o gerente, revisor, impressor e ainda com o 
autor, que a ele se dirige em todas suas dúvidas e dificuldades a qual 
deve o paginador prestar todos os esclarecimentos” (CHARTIER, 
1990, p. 35). 

Ainda que, no fragmento acima, Chartier faça uma alusão às oficinas tipográficas 

francesas do século XVIII, podemos conjecturar que os jornais e as revistas 

produzidas no século XIX e início do XX, mesmo quando feitos artesanalmente, não 

tinham apresentava uma composição simples. A construção da imprensa contava 

com distribuições de trabalhos, sendo iniciados desde as redações – onde estavam 

reunidos os autores dos periódicos que chegavam às oficinas. 

Dentro das oficinas tipográficas, as composições dos periódicos – bem como 

outros impressos – agrupavam um conjunto de pessoas em contato com a palavra 

escrita. Os tipógrafos possuíam um papel fundamental no universo literário: “se 

transformavam no intermediário entre o criador da obra e o leitor” (ASA; BURKE, 

2002, p.25), o que fazia desses operários trabalhadores incomuns. Segundo Briggs 

Asa e Peter Burke, os tipógrafos diferenciam-se de outros trabalhadores, eles eram 

“imagem do artista/artesão de um ofício detentor de um conhecimento, de um saber” 

(ASA; BURKE, 2002, p.32). Na opinião do escritor Angel Rama, os tipógrafos eram 

transformados em seres sacralizados por serem eles verdadeiros obreiros do 

pensamento, eram tocados pelas ideias que materializavam ajudando-as difundir 

(RAMA, 1985). 

Não fazemos uma alusão ao tipo de trabalho e à importância do tipógrafo na 

composição da imprensa da capital norte rio-grandense em vão. Quando lidamos 

com produções, difusões e circulações das palavras escritas é essencial que 

enfatizemos todos os indivíduos que possibilitavam tal execução. Luís da Câmara 

Cascudo relembra o primeiro tipógrafo da cidade do Natal: João Carlos Wanderley. 

Nascido em 1878, o “jornalista veterano trouxera o prelo e as caixas de tipos, suas 

armas de combate aos saquaremas, apelido dos conservadores. João Carlos 

instalou-se num casarão onde foi a Intendência Municipal” (CASCUDO, 1959, p.2). 

João Carlos Wanderley foi o primeiro impressor do jornal A Republica (1889) e 
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formou o aprendiz José Alcino Carneiro, que trabalhou na tipografia do jornal ao lado 

de outro importante tipógrafo da cidade Augusto Leite660.  

Augusto Leite (1863-1921) atuou como gráfico, na função de distribuir e de 

lavrar tipos, “o homem dos sete instrumentos, aquele que harmonizara as 

deficiências da precária e dificultosa aparelhagem do velho prelo e das gastas 

caixas de tipos, compradas por Pedro Velho ao experiente Wanderley” (CASCUDO, 

1959, p.2). Augusto Leite trabalhou, inicialmente, na oficina do jornal Correio do 

Natal (1889) e, depois, na tipografia do jornal do partido conservador Gazeta do 

Natal (1890). Ainda nos fins do século XIX, Augusto Leite passou a integrar o jornal 

Rio Grande do Norte (1890). Em seguida, o tipógrafo exerceu função na oficina do 

jornal oficial do estado até o ano de 1901, preenchendo as lacunas deixadas pelos 

intelectuais Augusto Tavares de Lyra e Eloy de Souza – que saíram do jornal para 

ocupar cargos políticos no estado do Rio Grande do Norte. Logo, Augusto Leite 

passou a ser gerente e diretor técnico do jornal A Republica.  

O tipógrafo quando saiu da oficina, juntamente com Pedro Avelino, criou o 

jornal Gazeta do Comércio (1901)661. Durante a década de 1910, o tipógrafo ainda 

chegou a estabelecer na cidade a sua própria tipografia localizada na Travessa Nísia 

Floresta, número 3. Posteriormente, mudou para a rua Doutor Barata, número 27, 

onde foi responsável pela impressão de alguns jornais da cidade662. 

 Além de Augusto Leite, outra oficina tipográfica significativa na cidade do 

Natal foi o Atelier M. Vitorino, localizado na Rua coronel Pedro Soares, número 8. O 

atelier, dirigido por Carlos Policarpo, desenvolveu atividades de tipografia. A oficina 

                                                           
 

660
 José Alcino Carneiro, já com 15 anos, trabalhou como aprendiz de tipógrafo com o operário açusense João 

Carlos Wanderley nas oficinas do jornal O Correio de Natal (1888). João Carlos Wanderley foi o primeiro 
impressor do jornal A Republica, no ano de 1889. No início, José Alcino trabalhou com seu mestre atuando 
como “pombo-correio” da tipografia. Enviando as “provas tipográficas” para a revisão exercida por Pedro 
Velho, fundador do mencionado jornal. José Alcino trabalhou como tipógrafo de A Republica até 22 de abril de 
1908 ainda chegou a participar do grêmio literário “Le Monde Marche”, ocupando o cargo de redator da revista 
literária Oasis do ano de 1898 ao ano de 1903. 
661

  Não sabemos por qual motivo Pedro Avelino e Augusto Leite romperam com o jornal A Republica. O que 
temos conhecimento acerca é que o jornal Gazeta do Comércio contou a participação de Pedro Avelino, 
Augusto Leite e Pedro Alexandrino na composição da redação do jornal. O jornal estabeleceu uma tipografia na 
Travessa da Rua Frei Miguelinho. O Gazeta foi o primeiro jornal a ser publicado no século XX em Natal. ( 
FERNANDES, 1998, p. 36). 
662

 Na tipografia de Augusto Leite imprimiu-se os seguintes jornais: O Potengi (1910), Correio do Norte (1912), 
A Platéia (1916), O Parafuso (1916) e O Pangaio (1917). Informações extraídas de: MELO, 2008, p.21. 
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prestou amplamente seus serviços aos escritores da cidade, principalmente na 

década de 1920, “contribuiu para que muito livro tivesse vida e movimento” 

(CASCUDO, 1959, p.2). A tipografia, além de ter produzido os periódicos literários 

Terra Natal (1922), Fon-fon (1920) e Atualidade (1920), ainda promoveu a 

publicação dos livros dos escritores: Luiz da Câmara Cascudo (Alma Patrícia), 

Henrique Castriciano (Educação da mulher no Brasil), Virgilio Trindade (Flechas) e 

Ponciano Barbosa (Livro Humilde e Dúvida) (WANDERLEY, 1922). 

 Apesar da importância dos trabalhos tipográficos nas oficinas do jornal A 

Republica, de Augusto Leite e do atelier de M. Vitorino, a cidade do Natal, entre os 

anos de 1889-1930, possuiu outros estabelecimentos tipográficos. Entre os anos 

que corresponderam a Primeira República, contabilizamos 17 tipografias 

estabelecidas na capital norte rio-grandense. Diferentemente das redações, não se 

tinha em Natal uma tipografia para cada jornal. Havia casos em que uma oficina 

tipográfica era responsável por três ou mais impressões de jornais. Se cada jornal 

ou revista expressava uma ideia, uma proposta em particular, podemos supor que, 

no interior das tipografias, quando imprimiam mais de um periódico, havia uma 

heterogeneidade de ideias, de opiniões, de objetivos.  

A acumulação dos serviços de impressão de vários periódicos faz-nos pensar 

na existência de constantes visitas dos redatores dos jornais às oficinas tipográficas, 

e vice-versa. Redatores de um dado jornal iam à tipografia responsável pela 

impressão do mesmo. O paginador, por exemplo, deveria retornar aos autores do 

manuscrito em caso de dúvidas. Estava aí estabelecida uma dinâmica. Através das 

visitas, esses homens reunidos nas atividades de imprensa sociabilizavam-se. As 

ideias circularam, fosse por meio dos manuscritos entregues nas tipografias, fosse 

por meio dos bate-papos nas visitas às oficinas ou às redações.   

A este argumento podemos acrescentar também a dificuldade dos pequenos 

jornais em possuir uma oficina tipográfica. Foram poucos os que tiveram sua 

redação e sua tipografia localizada no mesmo ambiente, tendo que recorrer aos 

serviços de impressões já existentes na cidade. Em casos raros, os redatores 
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também eram tipógrafos, o que facilitava o estabelecimento de uma tipografia 

particular para a produção do periódico663. 

 Outro apontamento pertinente é acerca das localizações das oficinas no solo 

urbano natalense. As oficinas de impressão tinham preferência pela fixação dos 

estabelecimentos nos bairros da Ribeira e da Cidade Alta. Como já mencionamos, 

eram partes da cidade de intenso movimento e de fácil acesso aos contratantes dos 

serviços tipográficos, sobretudo para as redações. Por fim, devemos chamar 

atenção para o número de tipógrafos que dirigiam as oficinas em Natal. Nomes que 

não se resumiam apenas em João Carlos Wanderley, José Alcino Carneiro, Augusto 

Leite e A. M. Victorino, mas que aglutinavam outros indivíduos, entre eles Luís 

Antônio Ferreira Souto, Elias Souto, os irmãos Pedro e Manuel Pimenta, Nizário 

Gurgel, José Pinto – que chegou a realizar serviços também na oficina tipográfica de 

A Republica – Severino Lima, Sandoval Wanderley e João Estevam Gomes.  

 Pensamos que o considerável número de tipografias, bem como de 

tipógrafos, em funcionamento na cidade pode identificar um possível negócio 

lucrativo. Oferecer serviços tipográficos era rentável. Provavelmente, trabalhar como 

tipógrafo também, como nos leva a pensar o seguinte anúncio: “Typographo - 

Precisa-se de um habilitado em impressão e confecção de chapas na Typographia 

AUGUSTO LEITE. Paga-se bem” (A REPUBLICA, 1923, p.4).  Infelizmente, não 

dispomos de informações acerca dos vencimentos mensais pagos àqueles que 

desempenhavam as atividades nas oficinas. No entanto, é plausível que, diferente 

dos grupos de redatores, a atividade na tipografia era de dedicação exclusiva. Além 

do mais, os tipógrafos da cidade do Natal reuniam-se como conjunto de classe 

operária consciente.  

 No ano de 1923, fundou-se na cidade uma associação de tipógrafos 

objetivando “contribuir para o alevantamento moral e material da classe 

typographica” (A REPUBLICA, 1923, p.2). O grêmio, intitulado Augusto Leite e 

                                                           
 

663
 Entre os casos raros podemos mencionar o caso de Augusto Leite e João Leite Cordeiro. Como já 

mencionado, Augusto Leite fundou na cidade a sua tipografia particular, estabelecendo, conjuntamente, o 
jornal intitulado Gazeta do Comércio (1901). No caso de João Leite Cordeiro, o tipógrafo fundou o jornal O 
Olophote (1918). João L. Cordeiro, imprimia o jornal na sua própria oficina tipográfica. 
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instalado na sede do Centro Operário Natalense, foi uma iniciativa do corpo 

tipográfico do jornal A Republica, que convidava: 

“seus collegas que estejam ou não em actividade, desta capital e do 
interior deste Estado, pessoalmente por representação para uma 
reunião intima no próximo domingo 26 do corrente, às 13 horas, num 
dos salões da redação deste jornal na qual serão apresentados as 
bases de um plano associativo que visa o bem-estar desta classe. 
Natal, 20 de Agosto de 1923. Francisco Bulhões, Epiphanio Noronha, 
Alberto Rodolpho, Miguel Trindade, Sergio Lima. Francisco Freire, 
Miguel Nascimento, Nestor Galhardo, Antonio Filgueira e Olavo Pó” 
(A REPUBLICA, 1923, p.2).  

 

 No fragmento acima percebemos o reconhecimento dos tipógrafos como 

sendo pertencentes a uma classe operária em 1923. Essa não foi a primeira vez em 

que os trabalhadores das tipografias se nomeavam assim. Em 1919, o jornal O 

Olophote dedicou ao tipógrafo Augusto Leite o título de “chefe supremo da classe 

operaria” (O OLOPHOTE, 1919, p.1). Com consciência de pertencimento a uma 

categoria profissional, podemos perceber os tipógrafos da cidade como redes 

organizadas em reivindicações que abarcam problemas técnicos e econômicos no 

setor gráfico, enfim, que exigiam “o bem estar da classe operaria”. Na figura 

seguinte, temos a imagem do corpo tipográfico do jornal A Republica: 

Ainda que os tipógrafos representassem um grupo de profissionais 

organizados, a profissionalização desenvolvia-se de maneira informal, uma vez que 

inexistiam, na cidade, cursos de formação para aqueles que almejavam operar as 

máquinas de prensa e tipos das oficinas tipográficas. Para todos que buscassem 

seguir a atividade de tipógrafo, o aprendizado era conduzido por um mestre, por 

alguém que já possuísse experiência na função. Tal como aconteceu com José 

Alcino e João Wanderley. Nos registros de suas memórias, Pedro de Melo recorda 

quando iniciou sua atividade como tipógrafo em uma das oficinas em Natal. 

Observemos: 

“Um dia fui procurado por Gotardo Netto, da Gazeta, o qual era 
portador de um convite de Augusto Leite para trabalhar ali. Atendi ao 
apelo e Augusto Leite recebeu me como um velho conhecido não 
obstante ser a primeira vez a estarmos juntos. Era difícil, logo de 
início, me apercebi, achar uma pessôa mais afável do que Augusto 
Leite, o qual foi logo explicando a situação da folha – o Redator-
chefe e viagem, doente, isto, porém não devendo afetar a norma de 
vida do jornal na sua publicação diária. “Neste particular, continuo 
ele, você pode nos auxiliar muito”. Entrei logo em ação d’ali por 
diante vi quanto me fôra precioso o treino por mim adquirido no 



 

 | SOCIABILIDADE INTELECTUAL NA IMPRENSA NATALENSE NA PRIMEIRA REPÚBLICA 
(1889-1930) 

700 

 

OASIS. Conhecendo composição e revisão me ambientei logo com o 
trabalho, podendo disso dar testemunho o meu particular amigo, 
penso aqui presente, o Dr. Francisco Ivo, na época, tipógrafo da 
Gazeta” (MELO, 1962, p.25).  

 

 O literato Pedro de Melo relata sua atuação como tipógrafo no jornal Gazeta 

do Comércio, fundado pro Augusto Leite em 1901. Como o letrado menciona que, 

sob a orientação dos tipógrafos Francisco Ivo Cavalcanti e do próprio Augusto Leite, 

e, sobretudo, a sua prática nas oficinas da revista literária Oásis, pode ter bom 

desempenho em suas atividades na tipografia da Gazeta. A arte da tipografia era 

apreendida na prática pelos homens que iniciavam os trabalhos na imprensa na 

cidade desde muito cedo.  

A ausência de um curso de formação para tipógrafos e, consequentemente, 

da falta de prática resultaram em momentos que exigiam novas adaptações. A 

imprensa, que tinha despertado na cidade do Natal desde o ano de 1832, não 

parava de avançar. A introdução das máquinas tipográficas, provavelmente na 

década de 1910, transformou o trabalho artesanal do tipógrafo em trabalho 

mecânico. Possuímos informações sobre a introdução das máquinas Rotativas 

Marionne nas oficinas tipográficas de Natal (O OLOPHOTE,1919, p.1)664. O aumento 

de tiragens, bem como a sua melhoria visual, provavelmente, deve ter gerado efeitos 

no público-leitor desses suportes materiais. Assim, a mecanização da imprensa no 

Brasil atingiu, mesmo que tardiamente, a cidade do Natal.   

 

Considerações finais 

 

Não almejamos aqui apenas realizar uma breve história das redações e das 

tipografias e sua importância na dinâmica intelectual desenvolvida na cidade do 

                                                           
 

664 No fim da década de 1910, o jornal O Olophote anuncia uso das Rotativas Marionni em suas impressões. As 
Rotativas Marionne correspondem às máquinas de impressão a vapor, cuja utilização pode ser tomado como 
considerável acontecimento para a imprensa e para a cidade, visto que deve ter favorecido a agilidade e a 
nitidez dos jornais em circulação. Em 1866, Hippolyte Marionni inventou a rotativa, máquina que revolucionou 
o processo de impressão passando a imprimir dez mil exemplares por hora, necessitando apenas de três 
operários para trabalharem na máquina. Identificamos o uso desses tipos de máquinas na Paraíba, pelo menos 
desde 1892, pelo tipógrafo Manoel Henrique de Sá. Para maiores informações, consultar: BARBOSA, 2010. P. 
214-215. 
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Natal. O que realizamos aqui foi à discussão acerca das relações existentes nas 

redações e nas tipografias da cidade, pensamos na diversidade de jornais que 

percorriam cada oficina tipográfica instalada na cidade, nas constantes 

movimentações nas oficinas. Quantas conversas não foram travadas nessas visitas? 

Quantas ideias não foram compartilhadas nesses estabelecimentos de impressões? 

Quantas opiniões, propostas, projetos não foram descortinados nas leituras em voz 

altas ou nas revisões antes de levar os periódicos às ruas?  

Se as tipografias eram ambientes de produção, de trabalho, também 

abrigaram as prosas entre os frequentadores das oficinas. As redações e as oficinas 

consistiram em recintos em que até “Pedro Velho, mesmo deputado, governador, 

senador da República, gostava de ir dar uma prosa nas oficinas” (CASCUDO, 1959, 

p.2). Em uma alusão as constantes visitas às oficinas tipográficas de A Republica, o 

coronel José Pinto ficou conhecido como “homem de imprensa” (A REPUBLICA, 

1911, p.1), As conversas nos escritórios das redações e nas tipografias eram 

práticas indispensáveis pelos literatos da cidade do Natal, lugares de reuniões, de 

debate.  

Por fim, preferimos pensar sobre as interações intelectuais que descortinamos 

neste artigo. Optamos por demonstrar as relações de afinidades existentes nesses 

recintos, bem como a comunicação de redatores e tipógrafos com o público. 

Instaladas em lúgubres ambientes da cidade do Natal, de maioria de iletrados, as 

redações e as tipografias, sem dúvidas, recém incluíram a capital norte rio-

grandense no circuito da cultura letrada.  
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Resumo  
 Neste artigo refletiremos acerca do papel do estágio supervisionado na 
formação inicial do professor de História no qual encontra se engajado em uma 
prática docente vinculado a pesquisa educacional. Este trabalho alia a experiência 
do estágio na escola com debates promovidos pela disciplina Estagio 
Supervisionado II, disciplina obrigatória do currículo de História da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte. Aqui o cotidiano escolar será analisado de forma 
critica e reflexiva nas suas diversas manifestações que congregam demandas 
coletivas e individuais.     
Palavras Chaves: Estágio Supervisionado, Formação Docente, Professor 
Pesquisador. 
 

Introdução 

 O presente artigo tem como objetivo expor os resultados obtidos pela 

pesquisa realizada na Escola Estadual Juscelino Kubitschek como requisito 

obrigatório para conclusão do estágio supervisionado II, disciplina que compõe a 

grade curricular do curso de História (licenciatura) da Universidade do Estado Do Rio 

Grande do Norte – UERN, Campus Avançado prefeito Walter de Sá Leitão, unidade 

de Assú/RN. 

Está pesquisa divide - se em duas linhas de abordagem bem definida que 

carregam objetivos bem específicos. A primeira remete a uma reflexão sobre a 

formação inicial do professor de História, nesse aspecto pretendemos abordar a 

necessidade de se efetivar a formação inicial do professor como pesquisador no 
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espaço escolar. Nesse ponto usaremos como referência a experiência vivenciada no 

espaço, assim como a analise do programa político pedagógico do curso.  

 O segundo caminho trilhado por esse trabalho almeja discutir a analisar o 

cotidiano escolar aqui percebido em três dimensões fundamentais. A primeira 

dimensão remete o caráter institucional, nesta dimensão tentaremos entender como 

a escola se estrutura enquanto uma instituição pensada para uma formação 

educacional básica. Observaremos também como a escola é modificada pela 

influência da comunidade onde está locada, tentando com isso perceber as diversas 

relações de poder que a constitui.  

A segunda dimensão percebida neste artigo refere-se a da sala de aula. Aqui 

perceberemos, através da observação empírica aliada a um referencial teórico, a 

complexidade da relação entre professores e alunos no ambiente da sala de aula. 

Descreveremos as diversas estratégias que circulam a relação entre professor e 

aluno no decorrer da aula.  

Por fim, analisaremos a dimensão que chamamos de história dos sujeitos. 

Nessa dimensão pretendemos captar a particularidade dos sujeitos que transformam 

a todo instante o universo escolar. Perceberemos o que foi dito através de uma 

complexa teia de relações de poder aqui entendida pelo conceito de cultura escolar 

que mediará os debates a respeito das subjetividades que integram e transformam o 

cotidiano escolar.  

2. Preocupações Metodológicas 

O trabalho de campo aqui focalizado aproxima-se do que foi proposto por 

Ivani fazenda em seu livro Metodologia da pesquisa educacional, podendo assim ser 

identificado como uma pesquisa do tipo etnográfica “já que utiliza técnicas 

tradicionalmente adotadas pela etnografia, como a observação participante e a 

entrevista não estruturada”.  (Fazenda, 2006, p.37) Entretanto, é válido salientar esta 

pesquisa se distancia do método antropológico e sociológico à medida que não se 

preocupa em descrever culturas de grupos antigos ou complexos, mas sim relatar 

experiências e vivências dos sujeitos que integram o cotidiano escolar.  
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A utilização da pesquisa etnográfica nesse trabalho não limita a ação prática e 

teórica dos pesquisadores aqui envolvida. Portanto, o esquema assumido nessa 

pesquisa se torna flexível a discussões que abrangem uma proposta de revisitar 

conceitos e práticas que enriqueceram nosso trabalho. Sobre a pesquisa etnográfica 

Fazenda nos diz:  

O que caracteriza mais fundamentalmente a pesquisa do tipo 
etnográfico é, primeiramente, um contato direto e prolongado do 
pesquisador com a situação e as pessoas ou grupos selecionados. 
Evidentemente deve ficar claro, desde o inicio da pesquisa, o grau de 
envolvimento ou de participação do pesquisador na situação 
pesquisada. A intensidade do envolvimento pode variar ao longo do 
processo de coleta dependendo das exigências e especificidade do 
próprio trabalho de campo. O que parece fundamental é que o 
pesquisador tenha muito claro em cada momento por que certo grau 
de participação e não outro está sendo assumido e saiba avaliar prós 
e contras desta ou daquela opção. (FAZENDA, 2006, p.38) 

Nesta perspectiva os rumos metodológicos traçados orientam para um estudo 

da “atividade humana na sua manifestação mais imediata – o existir e o fazer 

cotidiano- parece fundamental para compreender, não de forma dedutiva, mas de 

forma critica e reflexiva o momento maior da reprodução e da transformação da 

realidade social.” (FAZENDA, 2006, P. 39 – 40).  

Em suma, nossa proposta metodológica nos permitiu pensar o ambiente 

escolar dentro de perspectivas que mesclam a experiência do estágio na escola e de 

debates promovidos na universidade. Neste sentido a produção deste trabalho pode 

contribuir como exemplo de como o conhecimento acadêmico e erudito pode dar 

contribuições para a comunidade escola. 

03. Perspectiva do Projeto do Departamento de História- CAWSL 

Quando o professor decide ser pesquisador ele se defronta com a realidade 

escolar, e seus dilemas do processo de ensino e aprendizagem. O ato da pesquisa 

torna-se um processo de estrema relevância, pois, o professor ele se conscientiza 

da sua ação de docente e assume a postura que todo educador deve ter a de sujeito 

pensante e de um profissional preocupado com o aprendizado de seu aluno. 

O projeto político pedagógico do departamento de história de Assú, a qual nós 

estamos vinculados, tem por objetivo a pesquisa como meio por excelência, de 
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renovação do conhecimento cientifico. A pesquisa é apresentada nesse projeto 

como forma de fortalecimento do ensino, manter a extensão, suscitando inovação e 

produção de conhecimento. A execução das pesquisas da UERN é recente e em 

processo de construção.  

A pesquisa na UERN é uma atividade recente e em processo de 
construção. Existente desde 1968 como Universidade Municipal, 
presa às particularidades do poder local, em 1987 a UERN foi 
estadualizada. A partir daí inaugura-se uma nova fase em sua 
história. Limitada inicialmente, por força da insuficiente capacitação 
de seus quadros docentes, a ser um a universidade de ensino de 
graduação, a UERN tem procurado na última década desenvolver e 
fortalecer o ensino em nível de pós-graduação e de pesquisa, 
procurando abarcar um amplo leque de áreas de conhecimento.  
(Projeto Político Pedagógico do curso de História da UERN, 2013, 
p.11). 

A proeminência da pesquisa na universidade é um indicador do crescimento 

para o potencial cientifico da instituição. E assim, as atividades de pesquisa do 

Departamento de História CAWSL (ASSU) entender que o fortalecimento e 

concretização de uma apropriada graduação passam fundamentalmente pelo 

desenvolver-se da investigação. É o que está escrito no projeto político pedagógico 

do curso: 

Atividade essencial, a pesquisa propicia um dialogo primordial com 
determinados conhecimentos já estabelecidos na área, através de 
apropriações, reapropriações e reelaborações, seja no campo teórico 
, seja no campo dos processos históricos. Em suma, o dialogo entre 
teoria e pratica. (Projeto Político Pedagógico do curso de História da 
UERN, 2013, p.14) 

A pesquisa ela torna-se essencial na produção do conhecimento, ela envolve 

os estudantes de graduação no envolvimento no metier do saber historiográfico. É 

de extrema importância expandir os conhecimentos através da pesquisa para além 

dos muros da universidade é trabalhar a questão teórica e a pratica, pois as duas 

andam juntas. É proporcionar ao aluno uma experiência que vai além dos livros de 

teoria de ensino. 

O departamento de História mesmo com dificuldades encontradas nas 

atividades de extensão com escassos investimentos da proex dispõem de alguns 

projetos que incentivam aos alunos a pratica da pesquisa. O DHI vem 

desenvolvendo essas atividades (extensão) com o objetivo de interatuar e se 
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aproximar da comunidade fazendo com que a mesma tenha oportunidade de se 

beneficiar com os conhecimentos adquiridos dos discentes e também que os alunos 

de graduação tenham a chance de conhecer de perto os dilemas da sua futura 

profissão.  

Mesmo com todas as dificuldades que a extensão enfrenta em nossa 
instituição. Tendo em vista os parcos recursos que PROEX dispõe 
para financiamento de atividades extensionistas, o DHI  Assú vem 
desenvolvendo projetos de extensão visando interagir e dialogar com 
a comunidade. Nossos projetos tem buscado oferecer atividades 
ligadas à atualização e qualificação profissional, envolvendo 
professores da Rede Básica Municipal e Estadual da cidade de Assú, 
a formação e catalogação de fontes para a pesquisa histórica no vale 
do Assú, e por fim, atividades culturais. (Projeto Político Pedagógico 
do curso de História da UERN, 2013, p.18) 

Dito isso projetos de extensão que o DHI desenvolveu nos últimos anos 

foram: Cinema em movimento, História da África e da Cultura Afro-Brasileira, 

Universidade no ar, Fórum de debates: Preservação de fontes e arquivos para a 

História Potiguar: Uma reflexão sobre a memória e o fazer historiográfico, Gênero, 

sexualidade, E educação por uma escola sem homofobia, (RE) tecendo os fios da 

memória: Construção de arquivos orais sobre a História da Família e história da 

educação em Assú e o Programa Institucional de Bolsas de Incentivo a Docência - 

PIBID. 

04. Perfil institucional da escola Juscelino Kubistechk  

Nesse ponto iremos analisar o projeto político pedagógico da Escola Estadual 

Juscelino Kubistechk. Identificamos que é um desafio para escola e compromisso de 

todos os envolvidos de analisar o perfil escolar, eles tentam identificar o lócus da 

instituição para ter acesso às deficiências que mais precisam ser discutidas no 

âmbito educacional. 

O perfil dos discentes da EEJK tem características não muito diferentes 

embora de níveis de ensino distintos isso nos chamou bastante atenção na 

experiência do Estágio supervisionado I, pois os mesmos gostam de conversar 

bastante, mas pensando na parte positiva eles gostam da arte como dança e 

esporte e através desse interesse dos alunos o corpo docente da escola promove 
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projetos relacionados a musica e a ludicidade. Analisando os alunos do turno 

noturno eles apresentam algumas particularidades:  

são em maioria da zona rural; são menos animados e menos 
brincalhão e, além de não gostarem de atividades que exijam muito 
esforço físico, ao contrário, apresentam cansaço físico e  mental 
visível. Objetivam com os estudos, apenas concluírem o ensino 
médio, para atender as exigências de algumas empresas. Eles não 
dão a importância devida ao estudo, não mais do que o necessário 
para ser aprovado. Com o projeto diferenciado animaram-se no 
início, mas hoje, com o pouco acompanhamento por parte da 
SEEC/RN, estão desanimados, (alunos e professores) dificultando 
assim, atingir os objetivos propostos. Os alunos têm sonhos, mas 
sentem-se incapazes de realizá-los ou preguiça; não gostam de ler e 
nem de escrever, mas cumprem as atividades, apesar das 
reclamações constantes; são infrequentes e não dão muito atenção 
as atividades diferenciadas” (constrangendo alguns professores). 
(Projeto Político Pedagógico do EEJK, 2013, p.14-15) 

Enquanto, o perfil do educador no PPP do EEJK eles dão relevância a 

preocupação que o professor deve ter no processo de ensino e aprendizagem. 

Chamando atenção do Docente para analisar a sua pratica em sala de aula, se o 

profissional da educação está mediando os seus conhecimentos com objetivos bem 

fundados para que os discentes entendam o motivo de está estudando determinada 

disciplina, assim os mesmos estarão compreendendo e atribuindo significado para 

sua aprendizagem.  O ensino dessa instituição visa aflorar nos alunos a criatividade, 

e uma formação continuada para os professores. É o que está explicito no projeto 

político pedagógico do curso do EEJK: 

É de fundamental importância, que o professor conheça como se dão 
as relações entre desenvolvimento e aprendizagem tratadas pelas 
principais correntes psicológicas; é imprescindível que se reconheça 
no processo e assuma as suas responsabilidades com a formação 
do aluno e da sociedade, do que está sempre pondo a culpa da 
ineficiência do ensino nas variáveis externas ou nas condições 
precárias de trabalho; reconheça que pode fazer a diferença ao 
investir no crescimento intelectual dos seus alunos, dando-lhes 
ajudas diferenciadas, de modo que eles passem a fazer sozinho 
aquilo que antes só faziam com o auxílio; os professores devem ser 
pacientes e competentes para lidar com os erros dos alunos; a 
aprendizagem deve ser desafiante, mas possível de ser alcançada; 
as tarefas precisam ser interessantes e valer a pena, ou seja, ter um 
significado para o aluno; ser capaz de  contribuir para mudar a 
situação existente; vencer os obstáculos das  formações precárias; 
continuar lutando por  salários dignos, condição relevante ao bom 
funcionamento da escola, pois, como mostra Melo (1987: 125) “a 
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capacitação docente, com variável técnico-pedagógica das mais 
importantes [...] a remuneração, como condição de exercício 
satisfatório da capacitação técnica.” Isto sintetiza o  direito à 
cidadania, como expressa Dimenstein (1998: 29): “o direito de viver 
decentemente”; crer que a escola é um espaço de democratização 
do conhecimento científico, via formação cultural, política, social do 
educando; buscar formação  possível de concretizar um projeto de 
educação transformador, que não discrimine, nem exclua e possa ser 
a garantia da verdadeira democracia; conhecimento sobre a 
realidade na qual e sobre a qual atua;    conceber o ensino a partir da 
realidade para que se torne mais prazeroso e eficaz, motivando no 
aluno a  criatividade. (Projeto Político Pedagógico do EEJK, 2013, 
p.15-16) 

 A equipe técnica pedagógica da instituição de ensino JK trabalha como 

articuladores pedagógicos como cooperadores do processo de ensino e 

aprendizagem, é um artifício acionador no preparo e concretização deste processo. 

Sua potencialidade está concentrada em afirmar as qualidades pedagógico-

organizacionais e operacionais, que venham a garantir que todos os alunos sejam 

bem sucedidos na aprendizagem escolar. 

O perfil dos alunos e de seus pais como pudemos notar no nosso estágio 

supervisionado I na gestão na sua grande maioria, são provenientes de famílias 

desestruturadas na nossa concepção, de pais trabalhadores, analfabetos ou com 

pouca escolaridade e boa parte de zonas rurais. Com o contato, entendemos que 

são pessoas simples e tímidas, que evidenciam ter pouco conhecimento sobre o 

processo ensino aprendizagem na escola e também pouca autoridade com os filhos, 

dificultando mais ainda o acompanhamento dos estudos dos filhos em casa. 

Os funcionários importam o alicerce da coordenação física e estrutural da 

instituição. São “coautores” no implemento da colocação social da escola para a 

região. Eles estão diretamente submissos a supervisão da Direção. De acordo com 

a função que ocupam são basicamente divididos em dois “macro” grupos: Secretaria 

Escolar e Serviços Gerais. 

 No primeiro grupo, a escola conta com o apoio do Inspetor Escolar e dos 

auxiliares de secretaria. A secretaria é a “alma” da escola, sendo responsável pela 

escrituração e documentação de todos os alunos. No segundo grupo, a escola conta 
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com os responsáveis pela manutenção, preservação, merenda escolar e segurança, 

respectivamente, os auxiliares de limpeza, as merendeiras, os porteiros e os vigias. 

 No que confia a secretaria, o pessoal é empenhado com a organização e 

mantém um diálogo constante com a Direção, de modo a refletir sobre a 

atuação individual e geral. Sobre a formação desses profissionais eles 

carecem de cursos relacionados a Relações humanas. “É importante ressaltar 

que estes profissionais são carentes de formação no que diz respeito a cursos 

de Relações Humanas, dificultando, às vezes, o trato com as questões 

pedagógicas na escola.” (Projeto Político Pedagógico do EEJK p.18) 

A instituição de ensino conta com uma gestão democrática onde todos tem o 

direito de participação nas tomadas de decisões na parte onde vos cabem. Assim, 

explicita o projeto político pedagógico da instituição: 

Para que a escola cumpra sua função de facilitar o acesso ao 
conhecimento e promover o desenvolvimento de seus alunos, é 
preciso que todos estejam de acordo sobre a maneira como se 
desenvolve o processo de ensino-aprendizagem e compreendam 
algumas questões cruciais para que se possa encontrar novos 
caminhos para pensar a gestão pedagógica da escola, e, também, 
maneiras de superar os problemas que se apresentam, buscando 
coletivamente soluções apropriadas ao contexto da instituição. [...] 
Neste sentido, a gestão desta escola garante, por meio de atitudes 
compartilhadas, um posicionamento a favor da democratização da 
escola, que constatamos na transparência dos recursos financeiros, 
nas decisões dialogadas, prioridade nas decisões pedagógicas, na 
disponibilidade constante para atender aos pais e funcionários, na 
coragem de buscar e gerenciar parcerias. (Projeto Político 
Pedagógico do EEJK, 2013, p.18-19) 

Enfim, como podemos notar a instituição escolar é um corpo onde cada parte 

desse corpo exerce sua função e dar a sua contribuição se alguma parte falhar o 

desenvolvimento das atividades não anda com os requisitos fundamentais para a 

aprendizagem dos discentes. 

05. A sala de aula  

 O momento da observação e participação na sala de aula constituiu o 

segundo momento do nosso estágio e representou o momento de analise da relação 

entre professor e aluno no espaço da sala de aula. É nesse momento que, como 

participes da sala, propomos “formas” para rever posturas e metodologias de ensina 
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para a disciplina de História com o propósito de perceber na pratica como a atuação 

do professor pesquisador se desenrola na aula. 

 O primeiro contato na sala de aula propiciou nossas primeiras impressões 

sobre a relação entre professor e aluno. Podemos perceber, logo de inicio, que a 

postura do professor forçava uma autoridade sobre o aluno que, por sua vez, não 

correspondia à imposição demonstrando rebeldia e atrapalhando os momentos que 

constituíram a aula. A aula foi essencialmente expositiva com o professor expondo o 

conteúdo de forma oral o que provocou um desanimo no alunado. 

 Com o decorre do estágio propomos a o professor, durante o processo de 

planejamento da aula, uma sugestão de centrar sua aula dentro de questionamentos 

que partiam dos próprios alunos a respeito da disciplina e o convívio em sala. O 

intuito de propor esta metodologia era de suscitar no alunado uma primeira 

provocação que impulsionasse um movimento de pesquisa. Amparamos tal proposta 

sobre a ideia de que na pesquisa “é importante que o próprio sujeito da 

aprendizagem se envolva neste perguntar. É importante que ele mesmo 

problematize sua realidade. Só assim as perguntas terão sentido para ele, já que 

necessariamente partirão de seu conhecimento anterior.” (MARAIS, GALIEZZI, 

RAMOS, p.2) 

 Em um segundo momento foi orientado a os alunos que produzissem um 

texto argumentativo, a finalidade dessa proposta e de que após o momento de 

partida da pesquisa (o questionamento) eles posam participar ativamente no 

trabalho de pesquisa. Tendo estabelecido um tempo adequado e orientações 

pontuais nas aulas seguintes os alunos envolveram se com sua produção. 

 Esta proposta tem como principal objetivo estimular a pesquisa na sala de 

aula de maneira reflexiva mantendo um movimento de ações orquestradas para 

manter a qualidade das pesquisas realizadas. Podemos observar uma maior 

interação e participação dos alunos em sala a partir do incentivo da pesquisa, 

percebemos também pouca resistência dos alunos que demonstravam inquietos e 

distraídos em sala nos primeiros dias de estágio.                  

06. Cultura escolar em foco 
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Segundo Lima em seu artigo A cultura Escolar e a pesquisa em História do 

Currículo o conceito de cultura Escolar vem sendo bastante utilizado pela pesquisa 

histórica, tendo possibilitado o alargamento das investigações referentes à História 

da Educação. Ela cita 

A organização e o funcionamento da escola compõem uma 
multiplicidade de traços culturais, caracteres e valores que estão na 
base da cultura da instituição, representados, de acordo Vinão Frago 
(2000), por inúmeros elementos constituidores das culturas 
escolares, tais como, o papel desempenhado pelos professores e 
alunos, os modos de comunicação, as formas de distribuição do 
espaço, as práticas cotidianos, os comportamentos dos sujeitos, as 
concepções e modos de organizar o ensino, bem como as definições 

e proposições que permeiam a escola. (LIMA, 2010) 

  Podemos refletir a história dos sujeitos dentro do âmbito escolar, analisar os 

grupos que são formados na escola enquanto pluralidade cultural, seguindo a 

coerência de entendimento da instituição escolar como produtora de cultura as 

características que fazem parte da cultura escolar perpassam desde aspectos 

institucionais, organizativos, curriculares até distribuição dos espaços, discursos, 

comunicações, processos de formação, desempenho.  

Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um 
conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que 
podem varias segundo as épocas (finalidades religiosas, 
sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e práticas 
não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo 
profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas 
ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos  encarregados 
de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os 
demais professores. Mas, para além dos limites da escola pode-se 
buscar identificar em um sentido mais amplo, modos de pensar e de 
agir largamente difundidos no interior de nossas de nossas 
sociedades, modos que não concebem a aquisição de 
conhecimentos e de habilidades senão por intermédio de processos 
formais de escolarização. [...] Enfim, por cultura escolar é 
conveniente compreender também, quando é possível as culturas 
infantis (no sentido antropológico do termo) que se desenvolvem nos 
pátios do recreio e o afastamento que apresentam em relação as 
culturas . (FARIA FILHO, GOLÇALVES, VIDAL, PAULINO, 2004, 
p.143) 

Portanto, a escola é repleta de distinções comportamentais e modos de 

pensar variados, cabe à escola saber trabalhar essas questões e tentar manter uma 
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boa convivência entre a comunidade escolar, pois como em todos os lugares a 

escola é um lugar de diversidade de etnias, costumes, crenças entre outros. 

Considerações Finais  

 Concluímos ressaltando a seriedade de perpetuar a ideia de uma formação 

docente inicial e continua de um professor de história ciente da importância da 

pesquisa como sendo um elemento vital para o ensino de História. Atribuímos as 

Universidades e as escolas um papel central para que possamos mudar certas 

realidades da educação brasileira que perpetuam “velhas” praticas de ensino. A 

extensão universitária, seja ela em forma de estágio ou de projetos de pesquisa, 

devem se propor a pensar e intervir no cotidiano escolar e por consequência da 

comunidade onde a escola estar ambientada.      
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O ICOP E A CONSTRUÇÃO DA CULTURA DE MOSSORÓ E DO OESTE 

POTIGUAR: TECENDO NARRATIVAS E ARQUITETANDO UM ESPAÇO 

(1990 - 2010) 
Maria Eunice de Oliveira667 

Maria Priscila Borges Carvalho da Cunha668 

Lucilvana Ferreira Barros669 

RESUMO 
O projeto de pesquisa a seguir pretende ser um roteiro de trabalho destinado a 
discutir como uma instituição: Instituto Cultural do Oeste Potiguar (ICOP) ao longo 
do tempo produziu e divulgou a cultura de um espaço, notadamente do Oeste 
Potiguar e, por conseguinte de Mossoró. Buscar-se-á compreender como a cultura 
de Mossoró e do Oeste Potiguar é construída pela revista do Instituto Cultural do 
Oeste Potiguar? Quais são os principais elementos acionados enquanto 
emblemáticos da cultura do Oeste Potiguar, por parte do ICOP. Uma análise do 
papel e discurso do ICOP para um melhor entendimento acerca do papel que esta 
instituição desempenha no cenário cultural norte-rio-grandense e da Região Oeste 
do RN, permitindo, assim, que sejam lançados questionamentos, entendimentos e 
reflexões sobre a função social e cultural do ICOP. Busca-se ainda Problematizar a 
construção cultural do Oeste Potiguar e de Mossoró, por parte dos discursos de 
membros do ICOP, atentando para o lugar institucional, social e a escrita destes 
sujeitos, compreendendo sua trajetória e seu perfil, na perspectiva de conhecer 
como esta instituição aparece no cenário intelectual e cultural do Rio Grande do 
Norte, identificar o lugar social dos sujeitos, caracterizando as marcas de sua escrita 
com ralação à cultura da cidade de Mossoró e do Oeste Potiguar. 
Palavras-Chave: Cultura. Mossoró. ICOP. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Obcecada em ser mestra, essa escrita cultiva a ilusão da verdade e 

tenta explicar o presente como resultado lógico do encadeamento de 

fatos e processos.”670  

Albuquerque Junior chama a atenção para o fato das obras de história, 

tentarem ser um reflexo do que ocorreu no passado, que o passado traz 

consequências para o hoje. As obras como construtoras de um passado, sendo 

construído no presente por memórias, por discursos, por fazeres, por uma cultura 

voltada para a construção de uma identidade. Identidade muitas vezes de apenas 

uma parcela da população, dos letrados, dos políticos, cultura construída com base 

em interesses. A escrita do Oeste Potiguar é marcada por seus grandes homens, 

intelectuais que formaram uma identidade para si e para a região através de suas 

escritas assinaladas por uma característica cultural, cheia de traços característicos 

que dizem acerca da região.  

A cultura do Oeste Potiguar é uma cultura de homens que procuraram esta 

além de seu tempo, homens que arquitetaram com sua escrita, com seus discursos 

ao longo do tempo um espaço, espaço voltado na maioria das vezes para estes 

mesmos homens, para a sociedade letrada, uma pequena camada da população 

que aparece nas páginas de glória da história, embora não tenham participado da 

mão-de-obra pesada. 

O trabalho a seguir visa analisar essa história do passado, que traz para o 

presente, traços do espaço construído a partir da escrita, com base em uma cultura 

letrada, voltada para os intelectuais, para políticos, o Oeste Potiguar na visão e na 

memória de seu povo, povo privilegiado. Para esta analise será utilizada como fonte 

a Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar (ICOP), que traz discursos a cerca 

dessa região, discursos proferidos em épocas distintas, daí a riqueza do material, 

poderemos analisar discursos do século de sua criação, século XX e também do 

presente século.  

                                                           
 

670 ALBURQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A feira dos Mitos: A fabricação do folclore e da cultura popular. 
São Paulo: Intermeios, 2013. p.13 
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A Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar apresenta uma serie de 

discursos que visam construir um espaço de memórias, memórias do Oeste 

Potiguar, a história deste lugar, o espaço Oeste de que se fala na Revista se 

confunde muitas vezes com a cidade de Mossoró, por ser esta um lugar em que se 

concentram seus intelectuais, ou para onde caminham outros escritores.   

As revistas do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, a Revista Oeste, que 

desde 1958, ano de sua primeira edição traz discursos acerca da Região Oeste e de 

Mossoró, as revistas do ICOP podem ser encontradas na Fundação Vingt-Un 

Rosado, contamos com edições intermitentes, tendo em vista que não foi possível o 

acesso a todas as edições que possui a Oeste, e ainda levando em conta que a 

Revista Oeste deixou de circular por 12 anos, sendo assim a análise é feita com a 

fonte que se tem, no tempo que a mesma estabelece. Além do mais, o material que 

possuímos possibilitou investigar as estratégias discursivas da referida revista, o que 

implica dizer que a linearidade do possível acesso a todas as fontes, a nosso ver, 

não prejudicou a problemática do trabalho, pois tanto os exemplares do século XX, 

quanto os do século XXI propiciaram que pudéssemos compreender o papel do 

ICOP na construção da região do Oeste Potiguar confundida com a cidade de 

Mossoró. 

Algumas leituras foram importantes para a feitura deste trabalho, principalmente 
sobre os temas cultura, intelectuais, espaço, lugar e região, entre elas estão: com as 
considerações de Albuquerque Junior, particularmente em A feira dos Mitos: A 
fabricação do folclore e da cultura popular (Nordeste 1920 – 1950), este autor 
contribui a partir de seus apontamentos sobre a ideia de cultura regional, entendida 
por ele enquanto invenção regional humana no tempo e no espaço. Conforme 
Albuquerque Junior, o espaço reflete ser construído pelos diversos dizeres e 
visibilidades alavancadas sobre um lugar, daí a proximidade com a leitura de 
Certeau. Ainda o mesmo autor considera que a ideia de uma cultura tipicamente de 
um espaço nada mais diz sobre processos de fabricação orquestrados por grupos 
diante das mais variadas relações de força existentes no cenário social; Deve-se 
registrar ainda outros artigos do mesmo autor o Objeto em Fuga: algumas reflexões 
em torno do conceito de região e No Espaço em que me Centro, em que me Identi-
fico: sobre identidade e região que serviram para este trabalho, especialmente para 
entendermos sobre o tema da Região, o qual o autor torna-se especialista, pois ao 
defender a tese de doutorado versando sobre a Invenção do Nordeste e outras 
artes, operou uma mudança na compreensão sobre a Região Nordeste, que assim 
deixou deixou de ser um recorte desde sempre para ser considerada uma 
construção interessada de grupos humanos, contamos também com o artigo A 
poética do espaço: a escrita e a produção da paisagem dos verdes carnaubais 
assuenses. 
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1.3 - Os espaços regionais enquanto construções discursivas 

A região configura-se enquanto um recorte espacial entrecruzado por jogos 

de atribuição de sentidos e significados, sendo espaço de disputas e relações de 

forças na busca de hierarquias e hegemonias. A região é uma invenção espacial a 

partir de atributos sociais, econômicos, geográficos e culturais, sendo que muito do 

que se sabe sobre este tipo de espaço é por meio daquilo que fala dele, portanto, o 

discurso torna-se um dos principais responsáveis pela emergência das regiões. No 

entanto, as regiões ainda são pensadas enquanto dados a priori, por meio de lógicas 

identitárias e tradicionais, como adverte Albuquerque Junior: 

 

 [...]a região aparece como um dado da realidade que não precisa 
ser em si mesmo pensado ou problematizado, não precisa ser 
tratado historicamente. A região aparece como um dado prévio, 
como um recorte espacial naturalizado, a- histórico, como um 
referente indenitário que existiria per si, ora como um recorte dado 
pela natureza, ora como um recorte político-administrativo, ora como 
um recorte cultural, mas que não parece ser fruto de um dado 
processo histórico.”671 

 

Sabemos que região é uma construção de diversos seguimentos, cultura, 

dança, costumes, crenças, um espaço é construído a partir do que se faz e do que 

se diz sobre ele, embora muitas vezes seja visto como um processo dado, que foi 

edificado naturalmente, a região deixa transparecer muito mais que uma simples 

naturalidade, o espaço é construção de homens, de sujeitos históricos; “Os espaços 

se abrem como grandes superfícies planas a ser exploradas, palmilhadas, descritas, 

mapeadas, coreografadas, cartografadas, medidas, conhecidas.”  Albuquerque 

Junior atenta para o evento de que a região é um espaço de construção que pode 

ser explorado de diversas maneiras que pode ir além dos interesses de uma elite, 

dos interesses políticos, de pessoas que visam seu próprio querer; a região é um 

                                                           
 

671 ALBUQUERQUE JUNIOR. Durval Muniz, O Objeto em Fuga: algumas reflexões em torno do conceito de 
região. 
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espaço de homens, sejam eles da elite ou não, dos dizeres e fazeres dos mesmos, 

muitas vezes a região é mais fruto do popular, dos homens que constroem a história 

da região e não somente na região. Assim Macêdo afirma que entende a “região 

como um quadro de referência da sociedade, espaço plasmado socialmente que tem 

e adquire historicamente um significado para os sujeitos que a produziram.”   

 

 

 

2.1. A Instituição ICOP  

O contexto de Mossoró nas décadas de 1940 e 1950 é de acontecimentos 

que marcam a história da cidade, principalmente no que diz respeito à cultura, há um 

incentivo maior com a criação do Museu Municipal Lauro da Escóssia e a Biblioteca 

Municipal Ney Pontes em 1948 pelo decreto n° 4 de 5 de abril do referido ano, 

instituído pelo então prefeito Jerônimo Dix-Sept Rosado. O governo municipal 

mossoroense investiu muito na propagação da cultura, justamente por ser uma 

forma de tornar a cidade notável, de fazer com que o povo e a história de Mossoró 

sejam lembrados, os investimentos na cultura de Mossoró teve como objetivo atingir 

a todos os públicos, de aproximar todas as classes sociais das manifestações 

culturais, o que não deixe de transparecer também uma estratégia política. Dentre 

esses investimentos em desenvolvimento cultural surge também o Instituto Cultural 

do Oeste Potiguar-ICOP, já na década de 1950. 

 A Instituição Cultural do Oeste Potiguar-ICOP foi criado em 1957 em meio as 

comemorações do “30 de setembro”, data que marca a abolição da escravatura em 

Mossoró, sendo esse tipo de evento ocorrido em setembro lembra e comemora mais 

uma vez a data magna da cidade, a abolição dos escravos, que as autoridades 

mossoroenses tanto enfatizam por ser Mossoró a primeira a realizar tal feito, antes 

mesmo da Lei Aurea de 13 de maio de 1888, assinada pela Princesa Isabel, outros 

acontecimentos como o Motim das Mulheres, o primeiro Voto Feminino e claro a 

Resistencia de Mossoró contra o bando de Lampião também são comemorados em 

setembro, nota-se que a maioria, se não todos os acontecimentos que voltem um 

olhar para a cultura de Mossoró acontece em setembro. 
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 O projeto do Instituto teve a sua frente professores como Vingt-Un Rosado, 

João Batista Cascudo Rodrigues, América Fernandes Rosado e escritores como 

Raimundo Soares de Brito, José Leite, o jornalista Lauro da Escóssia entre outros. 

Passam também pelo Instituto enquanto membros o Cônego Francisco Sales, Elder 

Heronildes da Silva, Wilson Bezerra de Moura, e atualmente preside Instituto o 

professor Aécio Cândido, o ICOP possui sede atual na Biblioteca Municipal Ney 

Pontes, mas já manteve sede no Museu Municipal Lauro da Escossia. 

 O Instituto tem a missão estimular o desenvolvimento cultural da região 

Oeste e de Mossoró, tendo como pretensão formular um saber em comum para a 

Região Oeste, como assegura João Batista Cascudo Rodrigues em seu discurso 

pronunciado no auditório da Radio Tapuio diante da oportunidade da fundação do 

ICOP, em setembro de 1957,quando enfatizou que “O Instituto que agora fundamos, 

com a consciência de suas finalidades, estabelecerá novos paralelos no panorama 

cultural do Oeste norte-riograndense”672 e ainda  

“(...) seguirá o Instituto Cultural do Oeste Potiguar as dimensões de 
um trabalho eclético, conciliando a suprema objetivação dos vários 
ramos das ciências sociais, dos diversos gêneros literários e das 
afirmações artísticas, pela integração comum no “status” da 
totalidades humana.”673  

Em Mossoró o Instituto une-se a Biblioteca e o Museu Municipal como mais 

uma forma de enaltecer a cultura, as artes e intelectuais de Mossoró e região, como 

mais uma forma de enfatizar a forma de construir cultura em Mossoró. 

Após um ano de sua fundação o Instituto Cultural do Oeste Potiguar- ICOP, 

lança sua primeira revista, primeiro pelo Boletim Bibliográfico (1948), de Vingt-Um 

Rosado e depois pela Coleção Mossoroense também de Vingt-Un Rosado, a revista 

Oeste, que possui edição semestral e conta com matérias características que 

envolvem discursos sobre história, poesia, contos, crônicas, um conteúdo que visa 

ser eclético, para tal conta principalmente com seus sócios homens e mulheres das 

letras, que falam da cultura da Região, que dizem de seus feitos que dizem do Oeste 

                                                           
 

672 Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar- ICOP. Coleção mossoroense. P.5 1957 
673 Idem.  
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e de forma particular de Mossoró, também conta com as palavras de professores e 

pessoas da região. 

 A Instituição vez ou outra nomeia novos membros, para ser um sócio é 

preciso um currículo com publicações, editoriais, participação ativa nos movimentos 

culturais e claro ser indicado por um sócio antigo, o currículo é analisado e após 

aprovados há uma solenidade de posse, na qual pronuncia-se discursos que tecem 

considerações ao Instituto e seus sócios antigos,  assim como ocorre em outras 

Instituições a exemplo a AMOL (Academia Mossoroense de Letras), que também 

conta com sócios, chamados de patronos. O Instituto conta com dois segmentos de 

sócios, o sócio efetivo, é aquele que mora em Mossoró e participa ativamente dos 

eventos promovidos pelo Instituto e o sócio correspondente que mora em outra 

cidade e não participa ativamente dos eventos, visitando o Instituto apenas 

ocasionalmente.  

A revista seguiu com publicações semestrais ate 1998, sendo esta a de 

número 10, deste período até 2009, o ICOP não possui publicações, voltando à ativa 

em maio de 2010 com sua edição de número 11, a falta de publicações ocorre por 

questões financeiras e por interesses, interesses que não estão claros. A revista de 

maio de 2010 apresenta uma entrevista a Elder Heronildes ex-presidente do Instituto 

e uma homenagem a Raimundo Soares de Brito, além de seu conteúdo 

característico, contos, crônicas, artigos, poemas, ensaios. O Instituto eterniza de 

certa forma seus sócios, sendo que um de seus idealizadores João Batista Cascudo 

Rodrigues é o seu presidente perpétuo e Wilson Bezerra de Moura ex-presidente do 

Instituto é seu presidente de honra, talvez uma forma de reconhecer o que estes 

homens fizeram para que o projeto de um instituto desse certo. 

O Instituto Cultural do Oeste Potiguar-ICOP, possui o apoio e interesse da 

política mossoroense, com o investimento o governo municipal seria notado pelo fato 

de contribuir com a disseminação da cultura em Mossoró e na região Oeste em 

1989, em sua oitava edição conta com o apoio da então prefeita Rosalba Ciarline, é 

comum também o apoio de outras instituições como fundações, gráficas etc. As 

revistas do Instituto Cultural do Oeste Potiguar-ICOP, possuem paginas marcadas 

por discursos dos mais variados seguimentos e motivos, geralmente são 
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homenagens, agradecimentos, discursos de posse, sendo em seus exemplares mais 

antigos a predominância. 

 Os primeiros exemplares da Revista Oeste analisados possuem prevalência 

de discursos, sejam eles de posse de um novo membro do Instituto, seja em 

agradecimento por parte de familiares do homenageado, que assim como recebia a 

homenagem nas páginas da revista, também agradecia desta forma, por 

homenagens a antigos sócios, a escritores, enfim uma gama de discursos que dizem 

de uma época, de uma região, de uma cidade, era o que prevalecia no que diz 

respeito aos seus dez primeiros exemplares, até que em 1998 deixa de publicar 

voltando apenas em 2010, já no novo século a revista sofreu algumas alterações, 

além do conteúdo característico das edições anteriores os exemplares agora contam 

com prosa, versos, poesias, contos, sem deixar de lado seu conteúdo de tempos 

atrás, os discursos. 

O Instituto Cultural do Oeste Potiguar volta à ativa (no que diz respeito a sua 

Revista) em nova direção, a revista volta com suas publicações semestrais no 

comando do escritor Clauder Arcanjo que pronuncia seu discurso ainda em 2009, 

sendo este publicado na edição de maio de 2010. Os novos exemplares da Revista 

Oeste veem cheio de mudanças contam com novo presidente, passam a ser 

publicados por outra gráfica, não mais pela Coleção Mossoroense de Letras, mas 

pela Fundação José Augusto, ligada ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

2.2. (Carto)grafias discursivas do Oeste Potiguar a partir do ICOP 

 

Notadamente nos Estados ou espaços que são vistos e ditos ou que 
se vêem e se dizem como periféricos, tanto em relação ao processo 
histórico, quanto à produção historiográfica do país, costumam 
proliferar as atividades acadêmicas, culturais, artísticas e políticas 
que reivindicam para si a identidade de regionais.674 

                                                           
 

674
 ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz, O Objeto em Fuga: algumas reflexões em torno do conceito de 

região. 
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A identidade de uma região é construída a partir do que se diz e do que se vê, 

como diz Albuquerque Junior no texto acima, uma região sendo ela periférica ou não 

possui características próprias, que são consideradas desta forma justamente por 

um modo particular de produção, a região Nordeste muitas vezes lembrada como 

periférica, atrasada, possui uma cultura, ou melhor, um modo de fazer cultura 

diferente de outros lugares, este modo diferente esta inserido nas mais variadas 

formas de cultura, como a cultura da fala, do canto, da dança, e neste caso especial 

a cultura escrita, escrita que busca construir a região, dá identidade ao espaço em 

que se escreve, espaço este notadamente o Oeste Potiguar, que assim como outros 

espaços possui uma forma de construir uma identidade. 

O Oeste Potiguar além das mais variadas formas de produzir cultura, de 

construir o espaço, conta com a escrita, importante ferramenta para se entender o 

porquê do espaço ser de tal forma, a escrita do Oeste Potiguar é marcada por 

discursos que buscam uma identidade para a região. Uma Instituição, um meio de 

comunicação, influencia no cotidiano de um lugar, na maneira de ser e de fazer de 

determinada região através do que escreve, do que deixa transparecer como 

associação que constrói uma escrita e uma imagem enquanto tal. No que diz 

respeito ao Oeste Potiguar, o mesmo possui um Instituto, o Instituto Cultural do 

Oeste Potiguar-ICOP que a mais de 50 anos constrói uma imagem para a região 

Oeste através de sua revista, ao longo dos anos a revista de mesmo nome do 

Instituto, traz páginas carregadas de um conteúdo voltado para mostrar e enaltecer a 

cultura, as crenças, as maneiras de ser do Oeste, é através desta escrita que se 

percebe as intenções em volta do que se escreve, do que se diz de um lugar, neste 

caso o Oeste. 

O Instituto Cultural do Oeste Potiguar, através da revista Oeste tece 

considerações sobre as principais cidades do Oeste, Martins, Pau dos Ferros, Assú, 

dentre estas e outras cidades está Mossoró onde situa-se a cede do Instituto, 

Mossoró recebe uma atenção especial, as páginas da Revista Oeste estão sempre 

marcadas por discursos e homenagens seja pra cidade ou para algum de seus 
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filhos, desde sua fundação é comum esse tipo de abordagem como se nota já no 

discurso pronunciado na fundação do Instituto por João Batista Cascudo Rodrigues: 

“Dizer da motivação disciplinadora da fundação do Instituto Cultural 
do Oeste Potiguar, neste ponto culminante das comemorações da 
Abolição em Mossoró [grifo nosso], constitui tarefa que demanda à 
reintegração da coerência da atualidade local em face de seu 
passado espiritual.”675 

 

Neste ponto, já no ato de sua fundação percebe-se que a finalidade do 

Instituto além de propagar uma cultura para o Oeste, é também deixar claro o 

pioneirismo da cidade de Mossoró, uma cidade a frente de seu tempo, que não seria 

fácil dizer de uma região como esta, devido ao seu passado, a forma como foi 

construído e é lembrado, passado que construiu uma identidade da qual se tem 

orgulho. A identidade de um povo marcada por um ato que deve ser lembrado por 

qualquer órgão, e não seria diferente com o Instituto que busca justamente mostrar o 

espaço cultural de uma região através de sua produção.  

Ainda falando de Mossoró João Batista Cascudo Rodrigues assegura que “em 

qualquer tempo, justificaria a revitalização das fontes culturais da cidade a 

conjuntura uniforme de um povo marcado pelo sentido dos empreendimentos 

duradouros e lapidares”676, reforçando assim que a cidade de Mossoró construiu ao 

longo dos anos um espaço uniforme e duradouro, que esta sendo visitado pelo 

Instituto na intenção de criar uma ponte que leva ao passado, ao espaço do 

passado, que será visitado por seu povo, pelos membros do Instituto e com certeza 

pelas gerações futuras. O Instituto assegura essa volta ao passado através de seus 

discursos, dos dizeres de seus membros.  

O Instituto Cultural do Oeste Potiguar segue com suas publicações 

semestrais ao longo dos anos, e no auge das comemorações de seus quarenta anos 

em 1997, o seu já presidente perpétuo João Batista Cascudo Rodrigues, pronuncia 

mais um discurso, onde fala do ICOP como Instituição que resistiu ao tempo, que 

                                                           
 

675
 Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar- ICOP. Coleção mossoroense. P.5 1957 

676
 Idem  
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contribui de forma intensa com a propagação da cultura quando diz que “o ICOP 

permaneceu vivo, nestes quatro decênios. Tem contribuído com o espirito aceso e 

marcante da continuidade, que não se interrompeu [...].”677 O ICOP como facilitador 

do conhecimento mossoroense se postava enquanto temporalidade, pois enfatizava 

que “este é o tempo icopiano, que produzira ciclos de estudos e conferencias 

mossoroenses, edição de livros e folhetos de interesse histórico, geográfico, 

etnográfico, econômico e cultural.”678 

As páginas da Revista Oeste mostram uma Mossoró pioneira, a primeira a 

liberta os escravos, a primeira do voto feminino, a cidade que derrotou Lampião e 

seu “bando”, as universidades, a Coleção Mossoroense, os intelectuais que 

idealizaram o projeto do ICOP, além de outras Instituições, que apesar dos 

problemas que surgem na sua história “viverá o tamanho do tempo e continuará pela 

eternidade a ser um berço de pioneirismos”,679 que “este chão os mossoroenses que 

nasceram em Mossoró e dos mossoroenses que nasceram em todas as partes do 

mundo tem uma história grande, sólida, eterna, como se tivesse sido feita de granito, 

de bronze”680, “essa é a terra dos pioneiros, grandes, corajosos, incomparáveis”,681 e 

ainda “terra engrandecida no cenário histórico nacional, na libertação madrugadora 

da abolição da escravatura. Gleba imortalizada, quiçá mundialmente, no episódio da 

participação do voto feminino, liberalizando a mulher brasileira, dando-lhe a 

igualdade merecida.”682 Desse modo, a Região passa a ser sinônimo de Mossoró, as 

duas são confundidas, já que o discurso que pretende ser regional aciona Mossoró 

enquanto representação da região Oeste 

Outra forma de imortalizar a memória da cidade seria os monumentos, 

marcando assim um espaço que será lembrado pelas próximas gerações, no trecho 

a seguir é notável esta intenção: 

                                                           
 

677
 Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar- ICOP. Coleção mossoroense. P.4 1997 

678
 Idem. 

679
  Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar- ICOP. Coleção mossoroense. P.11 1998 

680
 Idem 

681
 Idem, p. 12 

682
 Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar- ICOP. Coleção mossoroense. P.31 1989 
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 (...) postulo a ereção de três monumentos que representem, para as 
gerações nascentes, os significados desses três fatos 
consubstanciados de ingredientes econômicos, sociais e políticos, de 
marcantes repercussões, sendo o dos TROPEIROS, no Alto da 
Conceição, preferentemente nas proximidades e à direita da matriz, 
em dois grupos – um entrando na cidade e outro dela siando, ambos 
dando ideia de seus objetivos- os dos aprovisionamentos conduzidos 
na vinda e na ida. 

Outro, o segundo, na Praça da Redenção, em frente à estátua da 
Liberdade, nas proporções em que apareçam os valorosos lideres do 
Abolicionismo, com destaque para o tribuno Almino Afonso, e 
também com as alegorias ao grande feito pertinentes. 

E o terceiro, num calçadão à esquerda da Igreja de São Vicente, 
configurando a resistência memorável e personificando os bravos 
defensores da nossa cidade, heroica e dinâmica.”683 

 

Percebe-se que a intenção é tornar ainda mais visível o pioneirismo 

mossoroense. Os tropeiros seria uma forma de lembrar o movimento do comercio de 

Mossoró, que atraia comerciantes de todo o Oeste, que movimentava a cidade, que 

mantinham uma espécie de troca, leva e traz, o segundo monumento citado busca 

além de uma homenagem a Abolição dos escravos, mas a lembrança de seus 

idealizadores, era preciso uma estatua para eternizar os homens que tato fizeram 

para que Mossoró se tronasse a primeira, e o terceiro que possui as mesmas 

características do segundo, é preciso um monumento ao lado da igreja que foi 

testemunha da bravura do povo mossoroense, lembrando dos defensores da terra 

de Santa Luzia(não é de conhecimento dessa pesquisa nenhum desses 

monumentos, acredita-se que tenha existido apenas no papel). 

As homenagens para com a cidade em si não são as únicas, é muito comum 

também que o nome de seus intelectuais apareça “o ICOP é inspiração de homens 

como o professor Vingt-un Rosado, João Batista Cascudo Rodrigues, Raimundo 

Soares de Brito, Lauro da Escóssia, a quem hoje com simplicidade, mas com 

devoção homenageamos”684, reforça que “a força da terra está também na sua elite 

                                                           
 

683
 Idem, p. 96 

684
 Idem. 
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intelectual, os que compõem a ESAM e a Universidade Regional do Rio Grande do 

Norte, os que aqui nasceram e dos que se tornaram filhos da terra pela vivencia”.685  

A revista Oeste deixa de circular por alguns anos, desde 1998 até 2009 ela 

não possui nenhum exemplar, apenas em 2010 volta a ativa, e como é de se 

esperar seu conteúdo não mudou muito, as mateiras possuem as mesmas 

características dos primeiros anos, discursos, entrevistas, mesmo agora nesta nova 

fase que se iniciou em maio de 2010 e novo presiente a Oeste continua com seu 

padrão, embora acrescenta-se a publicação versos, prosas, contos, e considerável 

olhar para outras cidades do Oeste, sendo a principio uma revista que deveria 

abranger todo o Oeste deixa a desejar, pois volta seu conteúdo para sua cidade 

sede, mas na nova fase começa a cumprir seu papel de forma mais ampla. 

As publicações continuam sendo semestrais, no primeiro exemplar de maio 

de 2010 a revista traz uma entrevista/homenagem a Helder Heronildes um dos 

fundadores da Oeste, onde o mesmo fala de sua infância, influencia na leitura, sua 

experiência na política estudantil, sua escolha pelo curso de direito em Natal, a 

experiência como professor, do movimento cultural dos anos 50, da fundação do 

Instituto Cultural do Oeste Potiguar, enfim a entrevista faz um passeio pelos 

acontecimentos mais marcantes da vida deste intelectual, para assim homenageá-lo, 

para assim lembrar-se da época de ouro de Mossoró. A revista ainda traz uma 

homenagem a Raimundo Soares de Brito, também idealizador do Instituto, a revista 

não se cansa em tecer adjetivos a Raimundo Soares de Brito ou Raibrito “um 

pesquisador incansável, capaz de estudar um mesmo assunto por quase quarenta 

anos, como em nome do Instituto Cultural do Oeste Potiguar.”686 

A revista de maio segue com seu conteúdo característico, e termina com o 

discurso de posse do então presidente do Instituto Clauder Arcanjo, proferido em 

dezembro de 2009 onde o mesmo tece suas considerações e objetivos a frente do 

ICOP, e enfatiza que “Mossoró e as cidades que formam o Oeste Potiguar 

                                                           
 

685
 Idem, p.42 

686
 Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar- ICOP/ Instituto Cultural do Oeste Potiguar-n. 11, maio, 

2010, Mossoró. p. 22 
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apresentam a pujança incomum de um movimento cultural heterogêneo e 

criativo.”687 O presidente assinala as necessidades para tornar o movimento cultural 

do Oeste uma política cultural pública enfatizando que “nem o poder público sozinho 

pode dar conta da dinâmica cultural do Oeste, nem podemos achar que os grupos 

ligados a cultura, isolados e sem o incentivo público, darão cabo do desafio do 

fomento a cultura, em diferentes áreas.”688 Então completa dizendo “e, uma das 

nossas proposições é que o ICOP se insira nesse debate, participando, 

incentivando, colaborando, apontando caminhos... A cultura do Oeste Potiguar é a 

nossa razão de ser.” 689 

A segunda edição da Revista Oeste sob o comando de Clauder Arcanjo é 

publicada em setembro de 2010, começa já enfatizando que esta edição “é o 

presente de aniversario do nosso Instituto Cultural do Oeste Potiguar aos amantes 

da cultura”690 sim a publicação se diz um presente aos amantes da cultura do Oeste, 

“presente” que atinge apenas a uma parcela da população, e completa “pois o nosso 

Instituto, neste 30 de setembro de 2010, alcança a marca de cinquenta e três anos 

de existência.”691 O Instituto apesar de ter parado com suas publicações por doze 

anos, continuou com suas reuniões e em setembro de 2010 completa cinquenta e 

três anos, setembro mês que marca a cidade de Mossoró, que é considerada muitas 

vezes capital do Oeste, por ser um centro de encontro cultural. 

Esta edição conta ainda com uma homenagem a Manuelito Pereira dos 

Santos Magalhaes Benigno ou Manuelito Pereira, que foi um fotografo reconhecido 

em sua época por fotografar a cidade e as pessoas de forma peculiar, Manuelito 

ainda é lembrado por seu legado na fotografia, uma sala do Museu Lauro da 

Escóssia é dedicada às lembranças e fotografias do mesmo. A Revista segue com 

suas matérias características e encerra com a prestação de contas do então 

presidente Clauder Arcanjo. 

                                                           
 

687
 Idem, p. 102  

688
 Idem. 

689
 Idem. 

690
 Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar- ICOP/ Instituto Cultural do Oeste Potiguar-n. 12, setembro, 

2010, Mossoró. p. 9 
691

 Idem. 
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O Instituto Cultural do Oeste Potiguar lança mais uma edição de sua revista 

em abril de 2011 e como é de costume Mossoró aparece de forma lisonjeada em 

suas paginas citada como “capital do Oeste”692 e cidade que visa um crescimento 

intelectual de seus conterrâneos, a publicação segue com seu conteúdo voltado 

para enaltecer o que acontece de novo e o que faz no história no chão 

mossoroense, em sua fiel prestação de contas o presidente Clauder Arcanjo revela 

esta cumprindo com suas promessas no ato de sua posse uma delas a de 

interiorizar o ICOP, ressalta “O Icop como Instituto sediado em Mossoró, mas, cada 

vez mais, de todo o Oeste Potiguar.”693  

Em setembro de 2011 mais uma edição da Oeste, dessa vez com muitos 

motivos para comemoração  

 Setembro é um mês de festa para a cidade de Mossoró e para o 
Instituto Cultural do Oeste Potiguar (ICOP). Para Mossoró, por 
comemorar, com jubilo, o feito histórico de ter abolido a escravidão 
em 1883, cinco anos antes da Lei Áurea. Para o ICOP, por mais um 
aniversario, pois, aos 30 de setembro de 2011, alcançaremos a 
marca de cinquenta e quatro anos de existência.694  

 

Percebe-se que a Revista Oeste além de comemorar o feito de cinquenta e 

quatro anos ainda visa à homenagem a sua cidade sede pela abolição da 

escravatura, ambas as comemorações ocorrem no dia 30 de setembro, mês que 

além de comemorar a Abolição e a fundação do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, 

marca as noites da Batalha da Cultura695, a aniversario de Vingt-Um Rosado um dos 

idealizadores de ambos os movimentos culturais, enfim setembro é um mês que esta 

na história de Mossoró como palco de acontecimentos que dão significado para o 

meio cultural da região. Ainda destaca  

                                                           
 

692
 Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar- ICOP/ Instituto Cultural do Oeste Potiguar-n. 12, abril, 

2011, Mossoró. p. 34 
693

 Idem, p. 115 
694

 Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar- ICOP/ Instituto Cultural do Oeste Potiguar-n. 12, setembro, 
2011, Mossoró. p. 9 
695

Uma politica de investimentos culturais criada em 1948 durante o governo de Dix-sept Rosado, então 
prefeito de Mossoró, denominada como “Batalha da Cultura”, uma “batalha” que não tinha o intuito de causar 
conflitos, mais de união em prol de um bem comum, a favor de Mossoró. 
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[...]que esta edição é o que poderíamos definir como “icopiana”, 
considerando que todos os textos e poemas que a compõem são de 
autoria de sócios (efetivos ou correspondentes) do nosso Instituto. 
“Uma clara demonstração da fecunda produção dos componentes 
desta Casa da Cultura.696 

 

A demonstração mais uma vez da relevância que representa o Instituto para o 

seu povo mossoroense. A Revista Oeste segue com seu conteúdo de praxe e nesta 

publicação em especial ao encerrar sua prestação de contas Clauder Arcanjo 

encerra também seu mandato a frente do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, se 

despede agradecendo aos colaboradores e pede que continuem mantendo e 

ampliando as ações que são de responsabilidade do Instituto. 

A Revista Oeste inicia 2012 com novo presidente o Professor Aécio Cândido, 

em março sua primeira publicação sob a nova direção, o presidente em seu discurso 

de posse afirma que “a missão do ICOP é, portanto, a de, em nome do 

aprimoramento da cultura oestana, unir a tradição e a inovação”697 neste ponto o 

presidente ressalta o passado na forma da tradição e tenta transformar continuação 

em inovação, uma forma de manter viva a tradição mossoroense, ainda em seu 

discurso “o ICOP, como guardião de um legado e fomentador da cultura local[...]”698 

Aécio acrescenta “[...] queremos um ICOP presente, forte, atuante. E precisamos de 

vocês para que este proposito não seja apenas uma intenção[...]”699o discurso 

apresenta os objetivos do presidente, objetivos que visam manter viva a cultura 

propagada pelo Instituto Cultural do Oeste Potiguar. A publicação segue com seu 

conteúdo característico a exemplo de outras edições. 

A publicação de setembro de 2012 é comemorativa aos cinquenta e cinco 

anos do Instituto cultural do Oeste Potiguar “[...] desta feita, a de número 16, 

                                                           
 

696
 Idem. 

697
 Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar- ICOP/ Instituto Cultural do Oeste Potiguar-n. 12, março, 

2012, Mossoró. p. 113 
698

 Idem, p.115 
699

 Idem. 
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comemorativa dos cinquenta e cinco anos do nosso Instituto [...]”700 como é 

característico da Revista Oeste seu conteúdo ressalta a sua importância “a presente 

edição torna-se singular, igualmente, pela participação de membros do ICOP e de 

colaboradores, com seus artigos, ensaios, crônicas, contos e poemas.”701 

Em uma matéria sobre a maçonaria e a abolição, destaca-se “[...] foi dentro 

desse Templo Sagrado que ressoaram as vozes dos grandes filantrópicos que 

batalharam pela libertação de uma raça cativa, e que era a mancha negra que 

enodoava a nacionalidade [...]”702. Aqui neste templo e neste solo é o que ressoa o 

discurso maçom, sim o chão mossoroense também deve possuir sua gloria. A 

Revista segue seu percurso normal, e ao final como de costume a prestação de 

contas do presidente que afirma “o ICOP permanece com a politica de admissão de 

novos sócios e a de empossa-los em suas cidades de origem [...]”703 e ainda “com a 

admissão desses novos membros, e com o anúncio respectivo, o ICOP reafirma sua 

missão de valorizar a memória intelectual da região, e de destacar os contribuintes 

dessa memória.”704 

Desde 1957 o Instituto Cultural do Oeste Potiguar- ICOP prega que seu maior 

compromisso é propagar a cultura da região Oeste, difundir o que há de melhor 

neste lugar, mas não é bem o que ocorre, principalmente em seus primeiros anos, 

em que a característica é discurso que enalteça Mossoró, em 1958 lança sua 

primeira revista, a Revista Oeste, Mossoró esta sempre inserida de alguma forma 

nas folhas da Oeste, seja como homenageada, seja como lugar de homenageados. 

A Revista Oeste em suas primeiras edições possuía um conteúdo que era regido em 

sua maioria por discursos, com a volta da Revista Oeste em 2010, após alguns anos 

sem publicação, a Revista possui uma nova roupagem agora além dos discursos 

conta também com ensaios, artigos, contos, poemas, prosa, agora sim nas suas 

novas edições o Oeste Potiguar aparece, ou seja, além de Mossoró cidades como 
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Pau dos Ferros, Martins e outras possuem certo espaço de visibilidade.  Os autores 

dos textos da Oeste são os seus sócios efetivos ou correspondentes, pessoas 

convidadas de outras cidades da região Oeste ou de outro Estado que tenha alguma 

ligação cultural, esse parece ser o critério de escolha. Os conteúdos estão sempre 

voltados para a cultura, para crenças, para os costumes da região de sua origem, 

para enaltecer a região e o seus intelectuais. 

O espaço de uma região tende a ser construído, não é um dado que existe 

naturalmente, existe uma serie de formas de construí-lo, a escrita é uma delas, a 

escrita é usada muitas vezes “[...] como estratégias de produção de espaço”705, 

sendo a escrita usada para construir um espaço, a espacialidade da região Oeste 

Potiguar é construído por uma escrita, pelos dizeres e fazeres de seus homens de 

poder e seus intelectuais que ao longo do tempo construíram uma escrita para a 

Região Oeste, a escrita inserida na Revista Oeste do Instituto Cultural do Oeste 

Potiguar é escrita que constrói, que delimita espaços.  Os espaços delimitados na 

Revista Oeste são espaços de poder, de interesses, interesse voltado 

principalmente para construir uma imagem, para uma de suas cidades.  

A Mossoró “[...] que é carinhosamente cognominada de Capital do Oeste”706 é 

a cidade que que aparece nas páginas da Oeste é uma Mossoró pioneira que esta a 

frente de seu tempo e de sua vizinhança, essa imagem de Mossoró é construída ao 

longo do tempo pelos intelectuais sejam de Mossoró ou não, mas principalmente 

pela elite dessa região que voltaram para Mossoró todos os olhares, olhares atentos 

para mostrar que sua região, sua cidade é um espaço de sujeitos que construíram 

um espaço pioneiro, que tornaram Mossoró a cidade dos homens que lutaram ou 

que lutam, sim Mossoró também é espaço de lutas, luta pela cultura, luta para 

proteger o lugar, luta principalmente para se constituir ainda mais um espaço 

conhecido pelo seu pioneirismo. 
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 SANTOS, Roberg Januário dos; BARROS, Lucilva Ferreira. A poética do espaço: a escrita e a produção da 
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 Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar: ICOP/ Instituto Cultural do Oeste Potiguar, setembro, 2011. 
Mossoró: ICOP, 2011.p.10 



 

 | O ICOP E A CONSTRUÇÃO DA CULTURA DE MOSSORÓ E DO OESTE POTIGUAR: 
TECENDO NARRATIVAS E ARQUITETANDO UM ESPAÇO (1990 - 2010) 

733 

 

“[...] Toda região é pensada a partir de um centro, como tendo uma parte 

central, mais importante, para onde devem convergir aqueles que em nome dela se 

expressam [...]”707 Durval chama nossa atenção para o fato de que uma região, um 

lugar, possui um centro, um espaço principal, que foi estipulado como tal por seus 

agentes formadores, Mossoró pode ser assim considerada como o centro da Região 

Oeste de acordo com os discursos da Revista Oeste, discursos proferidos por 

sujeitos de Mossoró que tem interesse em formar a cidade como espaço de grandes 

acontecimentos.  

“[...] Aqui os espaços são pensados e feitos para durarem, para se fixarem no 

tempo e fixarem o tempo, espaços monumentais [...]”708 Os espaços aos quais 

Durval se refere podem ser comparados aos espaços mossoroenses, estes são 

lugares de memória, que se fixaram ao longo do tempo e fixaram um tempo a eles, 

são exemplos desses espaços o Museu Lauro da Escóssia, a Biblioteca Municipal 

Ney Pontes, o Memorial da Resistencia,  a Praça da Redenção, entre outros, 

espaços que além de lugares de memória são também monumentos, são 

construtores de uma identidade para a Região mossoroense. 

O lugar de Mossoró no espaço do Oeste Potiguar foi assim construído por 

seus sujeitos como espaço de pioneirismos, de homens que fizeram história por 

suas lutas, de mulheres que lutaram por seu espaço na sociedade, o lugar de 

Mossoró foi construído principalmente nas paginas, nos discursos da Revista Oeste 

que junto com seu Instituto Cultural do Oeste Potiguar, formaram uma imagem não 

apenas para Mossoró, mas para toda a Região, um lugar que, no que diz respeito à 

cultura foi privilegiado. 
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ATRITOS E CONFLITOS: PROVIMENTOS DE OFÍCIOS E SESMARIAS NA 

CAPITANIA DO RIO GRANDE (1712-1715) 
Marcos Arthur Viana da Fonseca709 

UFRN 

 

A sociedade e o governo português no Antigo Regime foram caracterizados 

por um caráter corporativo e jurisdicional. Segundo António Manuel Hespanha, o 

pensamento político medieval concebia a sociedade formada por diversos corpos 

sociais que possuíam funções diferentes no conjunto da ordem universal. Cada 

corpo social, todavia, não era dispensável, tornando-se indispensável 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. A jurisdição 

seria a autonomia política-jurídica pela qual esses corpos poderiam exercer os seus 

poderes.710 De acordo com Pedro Cardim, 

 

A possibilidade de acção de cada um desses corpos era 

condicionada pela possibilidade de acção dos demais, e nessas 

condições a sociedade acabava por formar um aglomerado de 

ordenamentos corporativos justapostos e coexistentes, comunicando 

entre si através de canais jurisdicionais. Pela mesma ordem de 

razões, as fricções e os conflitos ocorriam sempre que um dos 

corpos via a sua área jurisdicional violada ou desrespeitada, e boa 

parte da interacção entre esses grupos corporativos era também 

regulada por instâncias jurídicas.711 

 

Dessa forma, estes diversos corpos possuíam áreas de jurisdição que lhes 

competiam determinada atuação e determinados poderes. Estes corpos, todavia, 

entravam constantemente em choques por causa de disputas jurisdicionais. Estas 
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disputas ocorriam em muitos casos por causa de uma política deliberada da Coroa 

portuguesa de sobrepor estas jurisdições umas às outras de forma a criar um 

constante clima de vigilância.  

Na América portuguesa, os conflitos jurisdicionais ocorreram de forma 

constante durante toda a colonização. Além dos casos decorridos da política de 

sobreposição de jurisdições incentivada pela Coroa por meio de regimentos e da 

legislação extravagante. Outros casos, todavia, decorriam dos interesses das 

próprias autoridades coloniais, que poderiam obter alguma vantagem ao se imiscuir 

em uma jurisdição alheia, fora dos limites do seu ofício. Por fim, outros conflitos 

poderiam decorrer devido a questões pessoais destas autoridades, que acabavam 

permeando a sua administração.712 

Alguns exemplos demonstram que os conflitos de jurisdição ocorriam em 

todas as áreas da administração colonial. Um famoso atrito ocorreu entre o 

governador de Pernambuco André Vidal de Negreiros (1657-1661) e o governador-

geral Francisco Barreto de Meneses (1657-1663). Quando Vidal de Negreiros 

assumiu o governo da capitania de Pernambuco, em 1657, entrou em choque direto 

com o governador-geral do Estado do Brasil Francisco Barreto de Meneses acerca 

da questão dos provimentos militares. A volumosa legislação régia sobre este tema 

era ambígua sobre qual autoridade detinha a atribuição de indicar os postos militares 

vagos, e ambos os governadores tinham interesse nesta questão, pois o governador 

que detivesse a jurisdição possuiria uma ampla influência, podendo conceder os 

cargos e criar redes e laços de reciprocidade.713 Outro exemplo de conflito ocorreu 

na capitania da Paraíba. O provedor da Fazenda Real, Salvador Quaresma 

Dourado, na década de 1680 possuía uma larga jurisdição fazendária incluindo a 

provedoria dos defuntos, ausentes e resíduos. Acusado de corrupção e abuso de 

poder por moradores da capitania, teve sua jurisdição diminuída com a criação da 

ouvidoria geral da Paraíba, em 1688. O ouvidor passou a exercer cargo de provedor 

                                                           
 

712
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dos defuntos, ausentes e resíduos, bem como o de juiz dos homens do mar, em 

1694.714 Deste modo, uma relação conflituosa com os moradores locais pode levar a 

um conflito que resulte em uma diminuição ou aumento/ampliação de jurisdição.  

Por fim, a própria Igreja também não estava isenta destes conflitos. Um 

exemplo foi a disputa jurisdicional que envolveu o bispo de Pernambuco, frei D. Luiz 

de Santa Teresa e o juiz de fora, Antônio Teixeira da Mata, no ano de 1750. A 

disputa ocorreu sobre a dúvida de qual esfera detinha a jurisdição (e o direito) de 

abrir o testamento de um religioso, se a eclesiástica ou a secular. O juiz de fora 

Antônio Teixeira da Mata prosseguiu à abertura do testamento, que estava sob sua 

alçada, entretanto o bispo frei Luiz de Santa Teresa teve outro entendimento e se 

opôs fortemente ao magistrado em uma guerra judicial intensa. Segundo Coelho, é 

possível perceber que o bispo estava interessado nos bens deixados pelo religioso, 

um padre, que havia escolhido a alma como herdeira. Este interesse fez o bispo se 

opor e se intrometer na jurisdição do juiz de fora.715 

Este artigo pretende analisar um conflito de jurisdição ocorrido na capitania 

do Rio Grande, nos anos de 1712 a 1715, entre os capitães-mores Salvador Álvares 

da Silva (1711-1715) e Domingos Amado (1715-1718) e o governador de 

Pernambuco Félix José Machado de Mendonça Eça Castros e Vasconcelos (1711-

1715) acerca da jurisdição de concessão de datas de sesmarias, provimentos de 

postos militares e de ofícios de justiça e de fazenda, no sentido de perceber as 

relações entre essas autoridades após a anexação do Rio Grande como capitania 

anexa e as nebulosidades na delimitação de jurisdição que contribuíam para a 

emergência desses conflitos. 

 

Sesmarias e ofícios: A questão dos provimentos 
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O conflito de jurisdição 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 os provimentos 

poderiam ser feitos mais por conveniência própria em favor dos capitães-mores do 

que por qualidade e benemérito dos providos, prejudicando assim o serviço real. 

Além disso, 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.716 

Antes de esperar qualquer resposta da Coroa, o governador tomou um novo 

posicionamento. Em 17 de junho de 1712, Félix José Machado enviou uma carta ao 

capitão-mor do Rio Grande, Salvador Álvares da Silva, em que notificava a todas as 

pessoas providas em ofícios de justiça e de fazenda da cidade do Natal que 

deveriam apresentar as provisões pelas quais foram providas nos ditos postos na 

secretaria do governo da capitania de Pernambuco no termo de vinte dias, sob pena 

de serem suspensas do seu provimento.717 Percebe-se que Félix José Machado 

tinha um interesse em controlar os provimentos dos ofícios realizados pelos 

capitães-mores do Rio Grande, ou no mínimo ter um conhecimento daqueles que 

eram providos. Isto era possível devido à anexação da capitania do Rio Grande à 

esfera de Pernambuco por meio da carta régia de 11 de janeiro de 1701.718 Esta 

anexação concedia plenos poderes aos governadores de Pernambuco, que se 

transformaram em superiores hierárquicos na administração e nas questões militares 

aos capitães-mores.  
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 AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx. 25, D. 2304. 
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 Registo de uma carta do senhor governador de Pernambuco escrita ao capitão-mor desta capitania o senhor 
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Interessante observar também o modo como Félix José Machado trata e 

nomeia Salvador Álvares da Silva. No fim da carta, o governador pede que “Deus 

guarde vossa mercê Amigo”.719 Segundo Francisco Cosentino, o termo amigo 

aparece constantemente na correspondência dos reis com alguns governadores-

gerais. De acordo com o autor, este tratamento explicitava que “as relações de 

natureza institucional ou jurídica misturavam-se, convivendo com outras relações 

simultâneas fundadas nos critérios de amizade, parentesco, fidelidade, honra e 

serviço”.720 Deste modo, além de relações baseadas no cotidiano administrativo e 

militar, outras relações sociais e afetivas poderiam ser desenvolvidas, tais como a 

amizade. Conforme Cosentino aponta, a amizade no Antigo Regime baseava-se em 

relações desiguais, capaz de criar relações clientelares e redes de reciprocidade, 

permitindo a criação de políticas individuais ou de alianças para objetivos futuros.721  

Félix José Machado de Mendonça Eça Castro e Vasconcelos era um fidalgo, 

filho de António Félix Machado da Silva e Castro, 2º marquês de Montebelo e 

governador de Pernambuco entre os anos de 1690 e 1693. Era então filho de um 

titulado com experiência na administração ultramarina. Félix José Machado iniciou a 

sua  carreira nas armas e serviu na Guerra de Sucessão Espanhola a partir de 1703. 

Desde então foi promovido a mestre-de-campo do terço da guarnição de Chaves, 

em Trás-os-Montes. Quando foi nomeado governador de Pernambuco, em 1711, 

também assumiu o senhorio de Entre Homem e Cávado, no Minho, que pertencia a 

sua família.722 Já Salvador Álvares da Silva serviu como militar por cerca de 10 anos 

e 10 meses, desde 1698 até aproximadamente 1710. Inicialmente como soldado, foi 

promovido até tenente onde serviu na província do Alentejo e na Junta Geral do 

Comércio, participando por três anos seguidos no comboio de navios ao Brasil. 

Salvador Álvares participou ativamente da Guerra de Sucessão Espanhola, tendo 

guarnecido a praça de Extremoz em 1704 e socorrido a praça de Gibraltar e 
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guerreado contra os franceses em 1705 no Mediterrâneo. Em 1711, em 

remuneração aos seus serviços, foi nomeado capitão-mor do Rio Grande.723  

Ambos, governador e capitão-mor, haviam participado da Guerra de 

Sucessão Espanhola, todavia, haviam servido em regiões diferentes de Portugal. 

Não se exclui, contudo, a possibilidade de que ambos tenham se conhecido ou 

servido juntos durante o conflito, desenvolvendo assim uma relação de amizade. 

Outra possibilidade que pode ser levantada é que a relação de amizade tenha sido 

construída na América, após a cerimônia de preito e menagem realizada por 

Salvador Álvares da Silva a Félix José Machado no Palácio das Torres, em 

Recife.724 Assim, a referência realizada pelo governador de uma amizade com o 

capitão-mor na carta pode indicar uma tentativa de diminuir atritos com relação a 

uma política de “centralização”, como a confirmação dos ofícios de justiça e fazenda 

providos no Rio Grande, iniciada por Félix José Machado.  

Um pouco mais de um mês depois da carta enviada por Félix José Machado 

a Salvador Álvares, em 23 de julho de 1712, uma ordem régia foi emitida pela Coroa 

como resposta a  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. Dessa forma, a Coroa ordena o fim deste 

“abuso” e que os capitães-mores se abstenham de realizar qualquer concessão ou 

provimento.725 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 

autoridades responsáveis. Outra razão era o interesse da Coroa em garantir o 
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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.726  

Deste modo é possível apontar como um dos interesses de Félix José 

Machado não somente o desejo de garantir o pagamento dos impostos devidos à 

Fazenda Real, que somente poderia ser feito em Pernambuco, mas também com o 

intento de aumentar a sua autoridade e jurisdição sobre a capitania subordinada do 

Rio Grande. Este fato pode ser evidenciado com relação às suas ações. A carta que 

enviou à Coroa relatando o problema dos provimentos datava de 5 de maio de 1712, 

um mês anterior a carta enviada ao capitão-mor Salvador Álvares da Silva, e dois 

meses anteriores à resposta da Coroa, o que evidencia o seu desejo em agir. Outra 

hipótese que pode ser levantada condiz com o contexto da administração de Félix 

José Machado em Pernambuco. O governador foi enviado pela Coroa para devassar 

e reprimir as revoltas ocorridas na capitania após a Guerra dos Mascates (1710-

1711), do qual foi acusado como tirano por parte dos senhores de engenho devidos 

aos métodos empregados e a um governo rígido e de repressão aos participantes do 

motim.727 Em meio a um governo marcado pela repressão e julgamento dos 

responsáveis implicados na revolta, o aumento de jurisdição com a centralização na 

concessão de sesmarias e de ofícios na pessoa do governador de Pernambuco 

tornava-se uma boa forma de controlar quem eram as pessoas e quais os ofícios e 

postos militares concedidos nas capitanias anexas, neste caso, a capitania do Rio 

Grande. Dessa forma, Félix José Machado possuiria uma forma eficiente e eficaz de 

barrar o acesso à terra e aos ofícios da Coroa às pessoas que haviam participado da 

Guerra dos Mascates, mas que haviam fugido de Pernambuco.  

Em 4 de fevereiro de 1713, todavia, a Coroa reconsiderou a questão dos 

provimentos. Em carta régia destinada ao governador de Pernambuco, D. João V 

reiterou a proibição dos capitães-mores do Rio Grande de doarem terras, proverem 

ofícios e postos, pois não eram permitidos pelo seu regimento, mas eram atos da 
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jurisdição dos governadores de Pernambuco. O rei autorizou aos capitães-mores 

que informem sobre as pessoas mais capazes e beneméritas ao governador, que 

como seu superior deveria provê-las. 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.728  

Ao se analisar os regimentos dos capitães-mores do Rio Grande, é possível 

confirmar a argumentação de José Félix Machado e da Coroa acerca da jurisdição 

da concessão de sesmarias e do provimento de ofícios. Criado em 1663 pelo vice-rei 

D. Vasco de Mascarenhas, conde de Óbidos (1663-1667), o regimento destinava-se 

a todos os capitães-mores do Estado do Brasil, fossem de capitanias régias ou de 

donatarias e tinha o intuito de organizar a administração das capitanias. Neste 

mesmo contexto, como aponta Cosentino, a Coroa reorganizava a administração da 

América portuguesa, por meio de regimentos, que tinham o objetivo de definir e 

delimitar as obrigações dos governadores-gerais e de outros oficiais régios, tais 

como o provedor-mor e a Relação da Bahia.729 Como o próprio vice-rei indica, o 

regimento foi feito para se evitar as “dúvidas que os provedores da Fazenda Real e 

os ouvidores das mesmas capitanias costumam fazer e as queixas que os 

moradores ordinariamente fazem de suas autoridades”.730 

Em três parágrafos do regimento constam instruções para os capitães-mores 

dos limites da sua jurisdição com relações aos provimentos e concessões de terra. 

No parágrafo quinto, acerca do provimento de postos militares de tropas pagas, 

auxiliares ou ordenanças, o capitão-mor não deveria prover nenhuma pessoa, mas 

apenas informar ao vice-rei das pessoas mais beneméritas e qualificadas para que 

apenas este último provesse os cargos. O sexto parágrafo determinava que em caso 

de vacância de algum ofício de justiça e fazenda, o capitão-mor não tinha jurisdição 

para provê-lo definitivamente, pois tal atribuição competia ao vice-rei, mas para não 

atrasar o funcionamento do serviço real o capitão-mor poderia indicar as pessoas 
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mais beneméritas da capitania para os postos por tempo de dois meses, com 

condição de confirmação perante o vice-rei. Caso a condição não fosse cumprida, a 

indicação tornava-se nula. Por fim, o décimo segundo parágrafo proibia aos 

capitães-mores de doarem sesmarias, pois era atribuição exclusiva do vice-rei, 

sendo-lhes permitido somente a emissão de um parecer acerca das terras solicitas 

pelos suplicantes.731   

O regimento do conde de Óbidos limitava as áreas de jurisdição dos 

capitães-mores, retirando as possibilidades de provimento dos ofícios que vagassem 

e da própria concessão de terras, tornando a administração cotidiana da capitania 

extremamente dependente e ligada à capitania da Bahia e ao vice-rei. Com a 

anexação da capitania do Rio Grande a Pernambuco, as limitações jurisdicionais 

dos capitães-mores transferem-se dos governadores-gerais e vice-reis em Salvador 

para os governadores em Olinda e Recife. Neste sentido, a argumentação de Félix 

José Machado acerca da falta de jurisdição de Salvador Álvares da Silva e dos seus 

antecessores encontra eco jurídico, pois não lhes eram permitidos nem concederem 

terra nem proverem ofícios, à exceção dos de justiça e da fazenda por dois meses, 

com condição de confirmação superior.  

O próprio regimento dos governadores de Pernambuco fornecia uma base 

jurídica para as alegações de Félix José Machado. O regimento foi criado em 1670 

pelo príncipe regente D. Pedro (1668-1706), como forma de diminuir os atritos dos 

governadores de Pernambuco com os governadores-gerais. O sétimo parágrafo 

estabeleceu que os governadores possuíam a faculdade de realizarem provimento 

dos oficiais de guerra, justiça e fazenda nas capitanias sob sua jurisdição.732 Deste 

modo, tanto os regimentos dos capitães-mores como dos governadores de 

Pernambuco validavam a posição de Félix José Machado e a sua jurisdição acerca 

dos provimentos e das concessões de terra, em detrimento de Salvador Álvares da 

Silva. 

Em 3 de agosto de 1713, seis meses após a ordem régia em que a Coroa 

solicitava os argumentos de Salvador Álvares da Silva, o capitão-mor respondeu ao 
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rei. A carta continha os argumentos que justificavam os provimentos e as 

concessões de sesmaria. 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, o capitão-mor enumerou as 

patentes em que concedeu provisão, sendo elas as de: comissário geral da 

cavalaria, coronel, tenente-coronel, sargento-mor, capitão de cavalo, tenente de 

cavalo e capitão de ordenança. 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 9 de maio de 1703, em que o rei D. 

Pedro II consentiu o mesmo grau de subordinação do Rio Grande a Pernambuco, 

incluso a jurisdição do capitão-mor sobre os provimentos, com condição de posterior 

confirmação, em detrimento das intenções do governador D. Fernando Martins 

Mascarenhas de Lencastre (1699-1703).733  

As justificativas do capitão-mor, da mesma forma que as do governador de 

Pernambuco, também encontravam base jurídica. Salvador Álvares utilizou dois 

argumentos principais para justificar o benefício ou privilégio que as provisões 

representavam para o seu cargo. 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 

                                                           
 

733
 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 81. 



 

 | ATRITOS E CONFLITOS: PROVIMENTOS DE OFÍCIOS E SESMARIAS NA CAPITANIA DO 
RIO GRANDE (1712-1715) 

745 

 

derrogar ordens e decretos reais.734 Apesar do regimento dos capitães-mores 

limitarem a jurisdição dos capitães-mores em concederem terras e proverem ofícios 

e patentes, sempre estando na dependência dos governadores-gerais para 

confirmarem suas provisões, 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 tornariam-se legítimos, 

pois tinham estatuto de tradição, que era validado pelo direito costumeiro. Apesar 

disso, os atos eram ilegais segundo o regimento do conde de Óbidos.  

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 9 de maio de 1703. Esta ordem régia garantia a jurisdição dos capitães-mores de 

concederem sesmarias e proverem ofícios com a condição de confirmação em seis 

meses, da mesma forma quando os capitães-mores estavam subordinados à Bahia. 

Esta ordem foi motivada pelas pretensões do governador de Pernambuco, D. 

Fernando Martins Mascarenhas de Lencastre que havia tentando concentrar a 

concessão de terras e provimentos de ofícios no seu cargo. Deste modo, Salvador 

Álvares não somente demonstrava que a concessão e provimentos haviam sido 

debatidos e 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 a capitania subordinada.  

Os planos de Salvador Álvares da Silva, todavia, não se concretizaram. A 

Coroa não forneceu nenhuma resposta a sua argumentação 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 àa Coroa, reiterou os 

argumentos do seu antecessor no cargo e acrescentou outros. Segundo Domingos 

Amado, assim que tomou posse do governo da capitania, os moradores reclamaram 
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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.735  

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 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 cargos que foram providos por seus antecessores eram: escrivão da 

fazenda, almoxarife, meirinho, escrivão das execuções, provedor da Fazenda Real 

(em caso de vacância), escrivão da câmara, tabelião do judicial e notas, alcaide, 

escrivão da vara, juiz de órfãos e o seu escrivão. Segundo o capitão-mor, todos 

estes provimentos eram realizados com a condição de posterior confirmação do 

governador de Pernambuco no tempo de três meses. Além disso, Domingos Amado, 

diferentemente de Salvador Álvares da Silva, enviou junto com a carta uma cópia de 

cada lei que corroborava os seus argumentos.736  

A primeira cópia era a da provisão de Francisco Barreto de Meneses de 16 

de maio de 1660. Nela, o governador-geral concedia ao capitão-mor o direito de 

prover os ofícios, com a cláusula de confirmação ao governo-geral no tempo de seis 

meses, e a capacidade de doar as terras devolutas a todos que a solicitarem. A 
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segunda cópia era uma carta régia de 9 de maio de 1703 endereçada à câmara da 

cidade do Natal, na qual o rei confirmava a jurisdição dos capitães-mores sobre os 

provimentos e concessões no mesmo estilo de quando estavam subordinados ao 

governo-geral da Bahia. Esta ordem régia havia sido emitida diante do intento do 

governador de Pernambuco, D. Fernando Martins Mascarenhas, de concentrar e 

aumentar a jurisdição do seu cargo após a anexação do Rio Grande como capitania 

subordinada, em 1701. A última cópia era a carta régia de 26 de maio de 1703 

dirigida ao desembargador Cristóvão Soares Reimão na qual o rei esclarecia e 

determinava que as terras devolutas da capitania do Rio Grande deveriam ser 

solicitadas ao capitão-mor dela e posteriormente confirmadas pelo rei pelo Conselho 

Ultramarino.737  

Os argumentos de Domingos Amado eram extremamente parecidos com o 

do seu antecessor, Salvador Álvares da Silva. A jurisdição que possuíam sobre os 

ofícios e as datas de terra havia sido estabelecida há mais de 55 anos e 

posteriormente confirmada por várias provisões e ordens régias, o que levava esta 

jurisdição a um caso especial. Sendo confirmada primeiramente pelo governo-geral, 

em 1660, foi posteriormente revogada pelo mesmo por meio do regimento do conde 

de Óbidos, em 1663. Apesar disso, os capitães-mores do Rio Grande continuaram a 

exercer sua autoridade sobre os ofícios e as sesmarias como se fosse legítima e 

legal, mesmo sendo desautorizados pelo seu regimento. Entre os anos de 1663, 

data do regimento do conde de Óbidos, e os anos de 1712, data da revogação da 

jurisdição dos capitães-mores, foram doadas cerca de 100 sesmarias na capitania 

do Rio Grande. Destas, apenas 20 sesmarias (20%) foram doadas pelos 

governadores-gerais ou governadores de Pernambuco, perfazendo um total de 80 

sesmarias (80%) doadas ilegalmente pelos capitães-mores do Rio Grande.738 Deste 

modo, ao ignorarem a legislação que anulava a sua jurisdição, os capitães-mores 
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deram aos seus provimentos e concessões um ar de legitimidade baseado no uso e 

na prática. De toda forma, os provimentos e as concessões foram legalizadas pela 

Coroa, como lembrou Domingos Amado, pelas duas cartas régias que asseguravam 

a jurisdição dos capitães-mores.  

A decisão acerca da questão foi levada ao Conselho Ultramarino em reunião 

ocorrida em 23 de novembro de 1715. O procurador da Coroa argumentou que 

sobre esta questão o governador de Pernambuco deveria ser ouvido novamente. 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, pois deste 

modo cessaria o interesse dos vassalos em servir neste ofício, pois sendo o soldo 

tão tênue, a diminuição de sua jurisdição não serviria de atrativo. Os conselheiros 

terminaram por fim fornecendo um parecer favorável à petição de Domingos Amado, 

recomendando a observação de tudo o que já se praticava. D. João V acatou o 

parecer do Conselho Ultramarino e deu fim à questão dos provimentos. 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 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.739  

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 
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prosperidade geral dos moradores da capitania, eram ideais a serem seguidos por 

todas as autoridades régias.740 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 a conveniência facilitar e 

estimular o crescimento da capitania foram também razões decisivas para o 

posicionamento favorável da Coroa.  

 

Considerações finais 

 

Conflitos de jurisdição ocorreram constantemente entre autoridades régias 

quando estas viam as atribuições dos seus cargos limitadas por outros oficiais. O 

confronto entre os capitães-mores do Rio Grande e o governador de Pernambuco foi 

uma disputa por poder, em que ambas as autoridades requeriam manter o status 

que o seu cargo lhe proporcionava. O direito, porém, não era nenhuma garantia, de 

fato, de que as jurisdições de um cargo eram imutáveis ou garantidas. As 

recorrentes ordens régias e regimentos, além do próprio costume, estavam sujeitos 

ao arbítrio da Coroa, que ora concedia e ora retirava a jurisdição dos capitães-

mores, do mesmo modo que concedia e retirava a jurisdição dos governadores de 

Pernambuco. Assim, os conflitos de jurisdição foram além de disputas jurídicas por 

poderes locais, mas se tornaram-se importantes disputas no momento em que 

afetavam negativamente ou positivamente a governança nas áreas coloniais. 
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O debate e a efetivação das pautas de luta pelo direito à verdade, memória e justiça 
é um imperativo político imprescritível para a construção de regimes democráticos. 
Esse debate coloca em cena, nos países que passaram por experiências de regimes 
autoritários, a necessidade de iniciativas políticas e jurídicas que se circunscrevem 
na Justiça de Transição. Neste sentido, no Brasil, através do 3º Plano Nacional de 
Direitos Humanos da Presidência da República de 2009, foi estabelecido o eixo 
Direito à Memória e à Verdade como um dos principais eixos da política dos Direitos 
Humanos no país. Dois anos depois, foi aprovada no Congresso Nacional a Lei nº 
12.528/2011 de autoria do Poder Executivo, que cria a Comissão Nacional da 
Verdade para apurar o desrespeito aos direitos humanos e promover a 
“reconciliação nacional” no período compreendido entre 1946 a 1988. Sendo assim, 
o presente trabalho objetiva fazer um balanço crítico do relatório da CNV após um 
ano de atividades como objetivo capital para discutir a relação entre memória, 
história e poder, avaliando como a Comissão pode ser um instrumento de disputa de 
memórias. Para tal, nos valemos da perspectiva marxista, especificamente da 
interpretação do filósofo e sociólogo judeu Walter Benjamin e da relação existente 
entre história e ciências sociais. 
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O DIREITO À VERDADE E O PANORAMA HISTÓRICO: CONSIDERAÇÕES 

TEÓRICAS E PRÁTICAS 

 

 No corrente ano de 2014, completaremos meio século do início do período mais 

nebuloso da história recente brasileira. O golpe civil-militar de 1964, que completa cinquenta 

anos, não se restringe a um marco temporal, mas a um paradigma político entre o Brasil e as 

demais nações do mundo ocidental que passaram pela experiência intempestiva dos regimes 

fundados sobre a repressão e o autoritarismo.  

O que está em jogo no debate sobre a redemocratização em curso que o Brasil 

atravessa é que muitas questões buscam um mesmo fim: a ação do Estado. Desde a 

inconstitucionalidade da Lei de Anistia de 1979 ao julgamento penal dos atores envolvidos 

com a repressão, existem outras demandas dos direitos humanos que estão em cena graças à 

reivindicação dos movimentos sociais pelo direito à verdade, memória a justiça. Essas 

demandas precisam ecoar socialmente de forma a mobilizar ações do Estado brasileiro que se 

circunscrevam na justiça de transição
742

. 

O presente trabalho volta-se exclusivamente para uma dessas iniciativas: a instituição 

da Comissão Nacional da Verdade; mais especificamente, direciona-se para as disputas entre 

memória e poder. Para além desse ponto objetivo, nos debruçamos a fazer um balanço crítico 

do relatório parcial que a Comissão Nacional da Verdade (CNV) apresentou, intitulado 

“Balanço de Atividades: 1 ano de Comissão Nacional da Verdade” (2013). Tal balanço crítico 

será feito à luz do marxismo. 

Dessa forma, acreditamos que a Comissão – embora não esteja explícito em seus 

princípios de criação – tenha o dever de servir a história brasileira ao lançar uma luz sobre o 

período sombrio de nossa trajetória recente enquanto país, esclarecendo os inúmeros casos 

                                                           
 

742 Nesse sentido, vale destacar o significado da justiça de transição: “o conceito de justiça transicional surgiu 
no final da década de oitenta e inicio da década de noventa principalmente em resposta às mudanças políticas 
ocorridas na América Latina e no Leste Europeu. Da junção de demandas por justiça e por transição 
democrática, o termo justiça transicional foi cunhado para expressar métodos e formas de responder a 
sistemáticas e amplas violações aos direitos humanos. Assim, justiça transicional não expressa nenhuma forma 
especial de justiça, mas diversas iniciativas que têm por intuito reconhecer o direito das vítimas, promover a 
paz, facilitar a reconciliação e garantir o fortalecimento da democracia” (PINTO, 2010, p. 129). 
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que ainda vagam sem explicação. Sob esse prisma, vinculamo-nos ao filósofo e sociólogo 

(BENJAMIN, 1987, p. 3) ao compreender que “somente a humanidade redimida poderá 

apropriar-se totalmente do seu passado. Isso quer dizer: somente para a humanidade redimida 

o passado é citável, em cada um dos seus momentos”. Entendemos que, considerando essa 

premissa, coloca-se à frente da Comissão um grande desafio. 

 Assim como o historiador marxista constrói sua narrativa com vistas ao passado, mas 

com os pés firmes sobre o terreno do presente refletindo os usos de sua produção e suas 

respectivas consequências no contexto da luta entre oprimidos e opressores, o agente político 

da ordem se fundamenta nos acertos e erros de seus opositores para construir um arranjo 

discursivo que lhe coloque em condições de vitória. Todavia, essa semelhança traz um 

elemento que deve ser observado. Nenhum dos dois personagens são neutros, isentos ou 

imparciais nos seus julgamentos, e, por mais que o passado esteja distante temporalmente, “a 

história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um 

tempo saturado de “agoras” [...] Ela é um salto de tigre em direção ao passado” (BENJAMIN, 

1987, p. 14).   

Historiadores, sociólogos, filósofos, políticos e toda sorte de humanos em exercício 

nos mais diversos ramos do saber são parciais e, por mais que não se dêem conta disso, estão 

social e ideologicamente situados. Esta “parcialidade” nos coloca frente a uma problemática 

que deve ser tocada e discutida. Então, o resultado do relatório final da Comissão Nacional da 

Verdade será um discurso de um setor social e não a verdade como se pretende? Primeiro, 

quero advogar em torno da parcialidade. Todos nós somos parciais em nossos julgamentos e 

práticas – o que é normal para o homem de cultura e linguagem –, o que não quer dizer 

necessariamente que sejamos mentirosos ou que manipulemos as informações sem o mínimo 

de rigor científico, utilizando-a como massa de modelar para provar nossas hipóteses. Somos 

críticos ao afirmar que é impossível fugir da parcialidade e que encobrir nossas inclinações 

teóricas e políticas é ato de leviandade. 

Levando em consideração o que foi exposto no último parágrafo é que entendemos 

como acertada a fala da advogada e cientista política Rosa Maria Cardoso da Cunha (membro 

e ex-coordenadora da CNV) que, no dia 25 de julho de 2013, participou de uma mesa redonda 

promovida pela ANPUH
743

. Na ocasião, a advogada afirmou textualmente que a verdade 

                                                           
 

743 Associação Nacional de História – ANPUH, que promoveu, no dia 25 de julho de 2013 na Biblioteca Central 
Zila Mamede da UFRN, mesa redonda em torno da instauração da Comissão Nacional da Verdade. No evento, 
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produzida pela Comissão será a verdade das vítimas e dos sobreviventes. Sendo assim, 

adiantamos que este trabalho reconhece as fragilidades do emprego da terminologia “verdade” 

por esta estar impregnada de um amplo debate filosófico. Entretanto, destacamos que, neste 

momento, nosso foco não é esse. Portanto, consideramos razoável deixar claro que o conceito 

de verdade que adotamos se circunscreve na perspectiva do direito à verdade reconhecida pela 

ONU. De acordo com o professor Raphael Neves (2012, p. 166) ao tratar da “Convenção 

Internacional para a Proteção de todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado” que 

ocorreu em 2006, toda vítima tem o direito de conhecer a verdade sobre as circunstâncias de 

um desaparecimento forçado e o destino da pessoa desaparecida, bem como o direito à 

liberdade de buscar, receber e difundir informação com esse fim.   

Estabelecido o conceito de verdade do qual tratamos, podemos apontar que “os 

direitos humanos não podem ser entendidos desvinculados do exercício do poder político”, 

como defende Neves (2012, p. 156). Além disso, embora tenhamos motivos para comemorar 

a instauração da Comissão Nacional da Verdade no Brasil -- que foi instituída pela Lei nº 

12.528/2011 de autoria do Poder Executivo e enviada ao Congresso pela primeira mulher 

presidenta do país, Dilma Rousseff (que, inclusive, sofreu tortura durante o Regime Militar) --

, temos algumas críticas a pôr na mesa.  

Em primeiro lugar, é preciso considerar que, na corrida pelo direito à verdade, 

memória e justiça, o Brasil é o último da fila na América Latina. Apenas cinquenta anos 

depois do início do golpe que se perpetraria por 21 anos é que estamos abrindo os arquivos da 

Ditadura, enquanto que várias outras nações já o fizeram. Reconhecer os direitos humanos 

violados, conduzir à reparação as vítimas, responsabilizar os agentes civis, militares e 

institucionais – como a diplomacia norte-americana – pelo atentado à democracia e a 

soberania nacional são passos tardios que o Brasil alça no caminho da redemocratização em 

construção. Este atraso em passar a história recente brasileira a limpo em relação à própria 

experiência de Comissões da Verdade no Cone Sul já havia sido denunciada por nós 

(BATISTA NETO e GAMELEIRA, 2013, p. 1177) ao apresentarmos que “até o começo de 

2011, algo em torno de 40 comissões da verdade, com caráter oficial (criadas pelos Poderes 

Executivo ou Legislativo), haviam sido criadas em todo mundo. O Brasil foi o último a criar a 

sua comissão”.   

                                                                                                                                                                                     
 

também esteve presente o advogado africano Ntsiki Sandy, ex-membro da Comissão de Verdade e 
Reconciliação na África do Sul. 
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O atraso do Brasil quando tratamos da relação entre direitos humanos e Ditadura 

Militar é reflexo de uma herança que carregamos da nossa experiência traumatizante que se 

cristaliza na Anistia de 1979 e no processo de redemocratização “lenta, gradual e segura”, 

como estabeleceu o presidente Figueiredo. Entender a criação da Comissão Nacional da 

Verdade como uma concessão da ordem e do poder público, além de um ledo engano, é 

também uma ideologia que serve para falsear e esconder a realidade no intuito de não ameaçar 

determinados interesses e amenizar consequências políticas que poderiam emergir a partir dos 

trabalhos da CNV. Nesse sentido, entendemos ideologia como nos ensina Marx (2009, p. 10), 

ou seja, como “atividade intelectual que cria a realidade social. (...) Esse modo de pensar 

falseia embora não de modo não intencional o conhecimento da realidade social, 

contribuindo, assim, para reproduzi-la segundo os interesses das classes dominantes”. 

Apesar de suas limitações no contexto brasileiro e tendo em vista que as 

“condenações” que a CNV poderá imputar serão meramente simbólicas ao responsabilizar os 

responsáveis pelos crimes de tortura, assassinato e desaparecimento (já que não haverá 

julgamento penal), a instauração da Comissão é uma vitória dos movimentos sociais, 

entidades ligadas ao direito à memória e grupos de parentes de ex-presos e desaparecidos 

políticos. É um avanço no campo da redemocratização e imprescritível para combater a 

amnésia política por uma cultura de não repetição como discorre a Simone Rodrigues Pinto 

(2010, p. 130): 

 

Mais de duas dezenas de comissões de verdade têm sido estabelecidas desde 1974, 

muitas delas com nomes diferentes. Alguns exemplos são: Comissão sobre 

Desaparecidos na Argentina, Uganda e Sri Lanka; Comissão de Verdade e Justiça no 

Haiti e Equador; Comissão de Esclarecimento Histórico na Guatemala e Comissão 

de Verdade e Reconciliação na África do Sul, Chile e Peru. Apesar de diferentes em 

muitos aspectos, todas têm seguido o mesmo objetivo de não permitir que a amnésia 

política e social afete o futuro da democratização. Por meio de depoimentos de 

testemunhas, declarações de perpetradores, investigações e pesquisas em 

documentos públicos e privados, as comissões de verdade buscam estabelecer um 

amplo cenário dos acontecimentos ocorridos durante o período de repressão política 

ou guerra civil, esclarecendo eventos obscuros e permitindo que o amplo debate 

varra da sociedade o silêncio e a negação das dores do período da história a que diz 

respeito. [...] Em geral, as comissões de verdade não são órgãos jurisdicionais, mas 

podem recomendar julgamentos ou anistia, dependendo dos poderes a elas 

investidos. Quando a recomendação é por um julgamento a fim de que haja uma 

punição concreta para o acusado, elas remetem a responsabilidade para os tribunais 

formais. 

  

Esse panorama histórico, que coloca em relevo as experiências das comissões da 

verdade no mundo, é importante para entendermos as semelhanças e diferenças entre o 

processo de redemocratização brasileiro e o de outros países. Esse processo, que no Brasil e 
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no mundo é essencialmente político, tem paralelos de continuidade e rupturas com outras 

experiências, e o que mais estamos habituados a encontrar são aberturas políticas insuficientes 

aos princípios da democracia; a permanência de estruturas repressivas do Estado, preservando 

– em alguns casos, inclusive – seu modus operandi; o atendimento apenas parcial das 

demandas dos direitos humanos em busca da verdade, memória e justiça; concessões por parte 

do poder público, que possibilita apenas a responsabilização parcial dos agentes da repressão; 

e, destoando deste cenário, a luta dos movimentos sociais.  

 No mundo, a grande maioria dos regimes repressivos foi se desgastando como modelo 

e cederam antes de sucumbir politicamente. Sendo assim, as liberdades que foram sendo 

concedidas pelos próprios regimes foram limitadas no movimento de transição para a 

“democracia”. Segundo Neves (2012, p.160), no Chile, o general Augusto Pinochet teria 

afirmado que, se alguém tocasse em um dos seus homens, o Estado de direito cairia por terra. 

De modo similar, na Argentina, o presidente Raúl Afonsín foi forçado a enfrentar 

insurgências militares quando, em 1983, tentou revogar uma lei de anistia – ilegítima, pois 

feria os princípios dos direitos humanos e da democracia – que tinha sido aprovada ainda no 

contexto da ditadura. No Brasil, como já citamos, a abertura política se deu de forma lenta, 

gradual e segura aprovando, em 1979, uma anistia que feria frontalmente o direito à verdade, 

memória e justiça.  

Nesse sentido - embora não seja central do nosso trabalho –, é importante colocar o 

debate da democracia situado na perspectiva da justiça. Numa análise do contexto histórico da 

Justiça de Transição, Genro e Abrão (2010) assinalam que a sucessão de regimes repressivos 

e ditatoriais que avassalaram a América Latina entre meados dos anos 1960 e 1980 ainda não 

foi tratada de forma sistemática por nenhum regime democrático em processo de afirmação do 

continente
744

. Atestam que isso se justifica de uma parte porque todas as transições políticas 

para a democracia foram feitas sob compromisso. De outra, porque a democracia expandiu-se 

mais como “forma” do que como “substância”. Para esses autores, nenhum dos regimes de 

fato foi derrotado ou derrubado por movimentos revolucionários de caráter popular; logo, os 

valores que sustentaram as ditaduras ainda são aceitos como “razoáveis”. 

                                                           
 

744 Nestes termos, assinalamos que discordamos parcialmente dos autores por entendermos que o processo de 
redemocratização na Argentina é notavelmente diferenciado, assim como é avançado o funcionamento de suas 
políticas de justiça de transição, sendo um dos poucos países a levar pós-regimes militares generais a tribunais, 
julgando-os. 



 

 | CNV: CONSIDERAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO PARCIAL 756 

 

 Na experiência sul-africana, os trabalhos da Comissão de Verdade e Reconciliação da 

África do Sul são amplamente citados pela comunidade internacional como exemplo a ser 

seguido. No processo de reabertura, a instauração da comissão foi uma concessão por parte da 

ordem que, em troca, blindou os agentes da repressão contra consequências penais na 

formulação da lei de anistia da África do Sul. Contudo, como cita Raphael Neves (2012, p. 

178-179), todos os envolvidos com violação dos direitos humanos – de ambos os lados – 

foram convocados, inclusive o Congresso Nacional Africano, partido de Nelson Mandela, e 

empresas que deram sustentação ao regime.  

Já no Brasil, a Comissão Nacional da Verdade tem papel importante, mas é instaurada 

com limitações calculadas a fim de resguardar os cuidados necessários para atingir diversos 

objetivos, tais como: não contrariar arranjos jurídicos ilegítimos como a Lei de Anistia; não 

problematizar a questão da diplomacia brasileira em torno do crime de desrespeito a soberania 

nacional cometido pelo EUA; não colocar em xeque os pilares e incentivos financeiros de 

sustentação do regime de terror e não possibilitar o julgamento penal dos generais e agentes 

do Estado que violaram, das mais diferentes maneiras, a dignidade humana.  

Diante dos silêncios da CNV sobre as questões-problemas que foram elucidadas 

acima, adotamos como corpus do presente trabalho o “Balanço de Atividades: 1 ano de 

Comissão Nacional da Verdade” (2013). Acreditamos que é preciso “escovar a história a 

contrapelo”, como ensina (BENJAMIN, 1987, p. 7) para termos, de fato, um balanço crítico 

do relatório parcial da CNV, acreditando que as disputas de memória são também disputas de 

poder.  

 

 

SILÊNCIOS DA COMISSÃO E AS CONTRADIÇÕES EXISTENTES 

 Conhecer a integridade do passado recente brasileiro referente à Ditadura Militar 

(1964-1985) assim como seu modus operandi é um desafio posto para a Comissão Nacional 

da Verdade. Para tal, a CNV conta, no seu corpo técnico, com historiadores, antropólogos, 

legistas, advogados, dentre outros profissionais, assim como o suporte de outros órgãos, no 

papel de reconstituir a história. Nesse sentido, foram instituídos treze Grupos de Trabalho 

com os seguintes eixos temáticos assim definidos: a) Araguaia: Contextualização e 

fundamentos e razões do Golpe Civil-Militar de 1964; b) Ditadura e gênero; c) Ditadura e 

sistema de Justiça; d) Ditadura e repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical; e) 



 

 | CNV: CONSIDERAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO PARCIAL 757 

 

Estrutura de repressão; f) Mortos e desaparecidos políticos; g) Graves violações de Direitos 

Humanos no campo ou contra indígenas; h) Operação Condor; i) O Estado ditatorial-militar; 

j) Papel das igrejas durante a ditadura; k) Perseguição a militares; e l) Violações de Direitos 

Humanos de brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil.  

 No seu segundo grupo de trabalho, a CNV trata do eixo temático “Contextualização, 

fundamentos e razões do Golpe Civil-Militar de 1964”. Seu relatório parcial, intitulado de 

“Balanço de atividades: 1 ano de Comissão Nacional da Verdade” (2013), contém 23 páginas 

que abordam não apenas catalogação, pesquisa e otimização de informações mas também se 

referem aos trabalhos desenvolvidos. Na parte destinada à questão internacional, o balanço 

apresentado cita a exumação do ex-presidente João Goulart “a fim de realizar perícias, com a 

participação de especialistas internacionais, que permitam esclarecer as circunstâncias de sua 

morte na Argentina, em 6 de dezembro de 1976” (Comissão Nacional da Verdade, 2013, p. 

14) e coloca luz sobre a nebulosidade que cerca o mito da morte de Jango, já que são muitos 

que acusam o governo norte-americano de ter ministrado, através de espiões, substâncias 

químicas a fim de assassinar, por motivações políticas, o ex-presidente brasileiro.  

 O que o relatório parcial não coloca em evidência é a questão internacional de forma 

ampla e aberta no sentido de apresentar o papel do EUA no contexto não apenas da Ditadura 

Brasileira, mas também no conjunto de regimes repressivos que afloraram na América Latina 

– regimes esses que foram motivados, incentivados e articulados pelos norte-americanos. Se, 

por um lado, no Chile, o uso indiscriminado das armas de fogo e artilharia pesada de guerra 

foi utilizado pelos norte-americanos chegando mesmo a assassinar, em 11 de setembro de 

1973, no próprio palácio presidencial de La Moneda, o presidente Salvador Allende, que 

executava um giro à esquerda e um governo popular promovido no país
745

, colocando em 

risco os interesses econômicos do EUA, por outro lado, no Brasil, o mesmo esforço norte-

americano seria utilizado, mas a saída do presidente João Goulart no intuito de dissipar as 

possibilidades de um derramamento de sangue numa guerra civil promovida pela sua 

resistência no poder fez baixar as armas no primeiro momento. O que a saída de Goulart não 

seria capaz de impedir foram os 21 anos de Ditadura nos quais foram cometidos, em 

proporções consideráveis, diversas torturas, vários desaparecimentos e assassinatos.  

                                                           
 

745 Entre 1970 a 1973 o Governo no Chile era marcado pelo crescimento e fortalecimento do setor nacional-
estatal da economia, em especial destaque para as minas de cobre, maior fonte de dívidas do país.  



 

 | CNV: CONSIDERAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO PARCIAL 758 

 

 O relatório parcial da CNV não trata da questão da força diplomática e política 

exercida pelo EUA sob os destinos do Brasil já que, após a Revolução Cubana de 1959, era 

estratégico para a Política de Segurança norte-americana que não houvesse novas 

“insurgências” na América Latina. Esse aspecto pode ser tratado com mais profundidade e a 

denúncia a esse atentado à soberania nacional pode ser feito no relatório final. Contudo, a 

Comissão ainda não demonstrou nenhuma intenção e nem parece estar interessada em chegar 

tão a fundo nessa questão capital. Na contramão do relatório parcial da Comissão Nacional da 

Verdade, o relatório final da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, 

intitulado de “Direito à Memória e à Verdade”, tratou com muita clareza da influência norte-

americana: 

 

A ditadura militar brasileira não foi um fato isolado na história da América Latina. 

Na mesma época, regimes semelhantes nasceram de rupturas na ordem 

constitucional de outros países no subcontinente, tendo as Forças Armadas assumido 

o poder em consonância com a lógica da Guerra Fria. O mundo estava dividido em 

dois grandes blocos. Um pólo era comandado pelos Estados Unidos e o outro pela 

União Soviética. Essa divisão de poder mundial teve como cenário de fundo o 

resultado da Segunda Guerra, com as potências vencedoras dividindo o planeta em 

duas grandes áreas de influência (...) Num tabuleiro de apenas duas cores, o Brasil 

permaneceu na órbita da diplomacia norte-americana, assim como o restante dos 

países latino-americanos. A partir de 1959, a Revolução Cubana marcou 

profundamente a política exterior dos Estados Unidos, que anunciaram não mais 

tolerar insurgências desafiando sua hegemonia na região, logo após ter ficado clara a 

aproximação entre Cuba e União Soviética. Para garantir que os governos da região 

permanecessem como aliados, os Estados Unidos apoiaram ou patrocinaram golpes 

militares de exacerbado conteúdo anticomunista (...) Assim é que, no subcontinente, 

os anos 1960 e 1970 vão contabilizar um nítido fortalecimento, no âmbito do poder 

político, das forças que haviam resistido aos governos de orientação nacionalista dos 

anos 1950, como o de Vargas, no Brasil, Perón, na Argentina, Paz Estensoro, na 

Bolívia, Jacobo Arbenz, na Guatemala, e vários outros. Como regra geral, os 

governantes buscam estreitar, no plano econômico, a associação com seus antigos 

aliados do capital externo, sob tutela militar nacional, e incorporam plenamente a 

estratégia norte-americana de contenção do comunismo, resumida pela Doutrina de 

Segurança Nacional. Com base nessa doutrina, foram decretadas no Brasil 

sucessivas Leis de Segurança Nacional sob a forma de Decretos-Leis (DL), uma em 

1967 (DL 314) e duas em 1969 (DL 510 e DL 898), de conteúdo draconiano, que 

funcionaram como pretenso marco legal para dar cobertura jurídica à escalada 

repressiva (BRASIL, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Comissão Especial 

sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, 2007, p. 19). 

  

O silenciamento da CNV sobre a questão norte-americana é sintomático e bem 

diferente do posicionamento da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, 

que trata com franqueza histórica os acontecimentos do contexto geopolítico e mostra o papel 

do EUA nos rumos brasileiros e latino-americanos. 
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 Ao tratarmos das ditaduras patrocinadas pelo EUA no Cone Sul, podemos citar 

algumas cifras de mortos, desaparecidos, torturados e presos políticos que não devem ser 

observadas como ilustração ou estatística, mas como fruto de uma política de Estado dos 

países latinos sob a marcada influência norte-americana. Na Argentina, entre 1976 a 1983, 

aproximadamente 30 mil baixas entre mortos e desaparecidos políticos foram contabilizadas 

nas trincheiras da oposição a repressão. No Uruguai, o número daqueles que tombaram sobre 

o campo da luta política foi menor: 400 mortos. Em relação ao Chile, existe uma grande 

discussão sobre o número de mortos e desaparecidos; contudo, estas cifras oscilam entre 3 e 

10 mil pessoas (BRASIL, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Comissão Especial 

sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, 2007, p. 20-21). 

 No Brasil, os levantamentos apontam que cerca de 50 mil pessoas foram presas apenas 

no ano de 1964 (Comissão Nacional da Verdade, 2013, p. 12). Convém enfatizar que o 

esclarecimento do episódio da Operação condor não será suficiente para elucidar a influência 

norte-americana. Contudo, o que a CNV não coloca em evidência é o papel e a mão de ferro 

do EUA, que, tanto no Brasil quanto na América Latina, tem uma parcela significativa de 

responsabilidade. As mãos do imperialismo norte-americano estão manchadas de sangue e o 

seu saber foi fundamental para pensar as máquinas de gastar gente que foram os sistemas 

repressivos das ditaduras sul-americanas.  

 Esse silêncio da Comissão Nacional da Verdade não é o único. Além da questão norte-

americana, que não tem uma forte luz lançada sobre suas veredas, ainda existem outros 

silenciamentos, tais como a repressão à imprensa alternativa e aos setores culturais e 

artísticos. O financiamento empresarial à estrutura repressiva é tratado pela Comissão; porém, 

no relatório parcial, apenas poucas e pequenas considerações são feitas.  

No Brasil, bombas explodiram bancas de jornal, jornalistas, artistas e intelectuais 

foram presos, muitos exilados. O que o Brasil perdeu em termos de cultura? O que o Brasil 

perdeu com sua classe intelectual sendo submetida ao exilio? Esse aspecto traz à tona a 

questão da Anistia e coloca o desafio do Grupo de Trabalho “Ditadura e sistema de Justiça”, 

que tem a hercúlea tarefa de fazer um balanço do processo de anistia e apontar caminhos para 

que os mortos que tombaram sob as trincheiras da Ditadura descansem em paz, ou, ao menos, 

suas histórias. Sob os silêncios só floresceram contradições. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E UM BALANÇO DO TRABALHO PARCIAL DA CNV 

 

 Os desafios colocados frente à Comissão Nacional da Verdade são gigantescos e 

reivindicam um esforço hercúleo dos seus membros. O imediatismo do Governo Federal ao 

estabelecer o prazo de dois anos para a entrega do relatório final faz com que a equipe de 

técnicos e os membros da Comissão literalmente corram contra o tempo a fim de atender esse 

exíguo prazo, especialmente tendo em vista a quantidade de documentos já nas mãos da CNV.  

 Apresentar, ao Brasil e ao mundo, uma versão de Estado da história recente brasileira, 

colocando em relevo o modus operandi da máquina de gastar gente que foi o aparato de 

repressão da Ditadura Militar, esclarecendo casos de mortos e desaparecidos políticos e 

colocando em evidência os graves desrespeitos aos Direitos Humanos, bem como lançar uma 

luz sobre o tabuleiro político internacional naquele contexto, são os objetivos e desafios da 

Comissão.  

Diante desse desafio, a CNV está em constante contato com vários ministérios e 

órgãos públicos localizando documentação produzida no contexto de repressão por órgãos 

com as Delegacias de Ordem Política e Social – DOPS, então responsáveis por diligências, 

inquéritos, operações de controle e repressão política. A isso, se circunscrevem prisões e 

torturas. A fim de elucidar a extensão da documentação em mãos da CNV, podemos citar o 

caso específico de Minas Gerais, onde foram encontrados 2 milhões de páginas de 

documentos na Coordenação Geral de Segurança da Polícia Civil, que assumiu as funções do 

DOPS a partir de 1970 (Comissão Nacional da Verdade, 2013, p. 6).  

 Sobre a questão indígena, a Comissão conseguiu um documento raro intitulado 

“Relatório Figueiredo”, considerado desaparecido por décadas e que contém 7 mil páginas: 

 

Esse documento contém informações sobre várias formas de violação de direitos 

como maus tratos e assassinatos de índios, perda de terras indígenas para 

fazendeiros e empresários, desvio de verbas, negociatas e negligência com 

populações em extinção. A descoberta deste relatório contribuirá para a 

compreensão das violações de direitos de povos indígenas em toda a extensão do 

território brasileiro, no período de investigação da CNV (1946 – 1988). (Comissão 

Nacional da Verdade, 2013, p. 6-7).  

 

Além de pesquisas internacionais, no Ministério das Relações Exteriores da Argentina 

em Buenos Aires, vários outros países latino-americanos foram visitados, assim como 
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arquivos considerados ultrassecretos do Itamaraty e do Superior Tribunal Militar – STM. O 

processo de digitalização desses documentos está em curso e os depoimentos que servem para 

preencher lacunas e brechas nas informações estão sendo coletadas, sendo que, neste primeiro 

ano de Comissão, foram contabilizados 268 depoimentos, como podemos ver no quadro 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão Nacional da Verdade, 2013, p. 11. 

 Consideramos de suma-importância os depoimentos coletados pela CNV, assim 

como as audiências públicas realizadas; contudo, vislumbramos que existe uma certa 

preferência por estados do Sul, sendo que, em relação às audiências públicas, apenas um 

estado do Nordeste sediou tal evento: Pernambuco. Quinze audiências foram realizadas em 

nove estados da federação, sendo 1 em Goiás, 2 no Distrito Federal, 4 no Rio de Janeiro, 2 no 

Paraná, 1 em Pernambuco, 1 em Minas Gerais, 1 no Rio Grande do Sul e 2 em São Paulo, 

como demonstra o quadro abaixo: 
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Fonte: Comissão Nacional da Verdade, 2013, p. 9. 

 Apesar das audiências e da coleta de depoimentos, a CNV tem sido alvo de muitas 

críticas pelo setor da direita. Por exemplo, a Comissão é acusada de ser parcial e pouco 

objetiva tanto pelos setores políticos de direita e por algumas organizações de familiares de 

ex-presos políticos.  

 Uma carta aberta assinada por 26 organizações de familiares de ex-presos 

políticos e apresentada à sociedade no dia 15 de julho de 2013 solicita da CNV unidade nos 

trabalhos desenvolvidos ao denunciar e colocar em evidência que as divergências internas se 

transformaram em ataques pessoais e públicos, numa triste demonstração de descompromisso 

com a verdade e a história, refletindo na falta de clareza do papel histórico da CNV. Nessa 

mesma carta, as organizações solicitaram a imediata substituição do membro Gilson Dipp 

para recompor o quadro de membros e a volta de Claudio Fonteles, que havia se afastado da 

Comissão. Além disso, pediram o aumento do número de audiências e a unidade no trabalho 

para que todos os arquivos da Ditadura sejam abertos. 

 Ao fim deste balanço, o que podemos tirar de concreto é que todo o material 

produzido pela Comissão Nacional da Verdade e o Sistema de Informação que a Comissão 

pretende estabelecer disponível a toda a sociedade brasileira será seu legado que está sendo 

produzido nas correrias do presente, remetendo-se ao estudo do passado, mas sob uma 

perspectiva do futuro a fim de assegurar o direito à verdade, à memória e a justiça. Contudo, 
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além do enorme trabalho a ser feito no pequeno espaço de dois anos, as contradições são 

desafios a serem superados porque a história da Ditadura interessa pela sua completude e a 

verdade, emergindo por completa, traz a luz para a nebulosidade que ainda se perpetra. 
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Patrícia de Oliveira Dias746 

 

A conquista: o espaço tornando-se território 

 

Analisar-se-á neste artigo a conquista do oeste da capitania do Rio Grande, 

sendo estudado o processo de transformação do espaço da capitania em território 

português e como dentro deste território foram surgindo lugares de ação político-

militar. Estes lugares, inseridos em um conjunto geográfico denominado como 

capitanias do Norte (que inclui a capitania de Pernambuco, da Paraíba, de 

Itamaracá, do Rio Grande e do Siará grande747), fazem parte de um sistema de 

centros e periferias que foi sendo configurado ao longo do processo de conquista. 

Este processo aqui analisado será entre os anos de 1695, quando foi levantado o 

arraial de Nossa Senhora dos Prazeres do Assu, e de 1726, quando foi criada a 

freguesia de São João do Assu748. 

A formação deste arraial e a sua disposição dentro de um sistema de centros 

e periferias aconteceu de forma gradual e devido a uma necessidade militar do 

momento: a Guerra dos Bárbaros, denominação dada pela Coroa para uma série de 

                                                           
 

746
 Mestranda do Programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

747
 A nova historiografia referente à história do Ceará colonial refere-se a esta capitania com a denominação 

encontrada na documentação: Siará grande. Como exemplo destas novas produções podem ser citadas ROLIM, 
Leonardo Cândido. “Tempos de carne seca” no Siará Grande: dinâmica social, produção e comércio de carnes 
secas na vila de Santa Cruz do Aracati. Dissertação de mestrado - Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa: 
2012. SILVA, Rafael Ricarte. Formação da elite colonial dos sertões de Mombaça: terra, família e poder (século 
XVIII). Dissertação de mestrado – Universidade Federal do Ceará. Fortaleza: 2010. NOGUEIRA, Gabriel Parente. 
Fazer-se nobre nas fímbrias do Império: práticas de nobilitação e hierarquia social da elite camarária de Santa 
Cruz do Aracati (1748-1808). Dissertação de mestrado – Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2010. 
NOGUEIRA, Gabriel Parente; VIANA JÚNIOR, Mário Martins; SILVA, Rafael Ricarte da (Org). Siará grande: 
Economia, política e sociedade (séculos XVIII e XIX). Fortaleza: Instituto Frei Tito de Alencar, 2011. 
748

 OLIVEIRA, Alcimário Pereira de. A ereção da diocese de Natal no Brasil e sua lenta Transformação pastoral: 
Iniciativas pastorais e sua incidência do ponto de vista histórico. Roma: Pontifícia Universidade Gregoriana. 
2002. p. 54 – 55. Apud SILVA FILHO, José Rodrigues. Os Homens de Deus na Terra dos Homens: os vigários 
seculares na capitania do Rio Grande no século XVIII. 
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conflitos entre colonizadores749 e indígenas que aconteceu simultaneamente nas 

regiões mais a oeste das capitanias da Bahia até a capitania do Siará grande na 

segunda metade do século XVII e primeiras décadas do século XVIII tendo como 

maior destes conflitos a Guerra do Assu, na capitania do Rio Grande. A criação da 

freguesia, em 1726, surge após o fim do período bélico e início do povoamento, não 

somente militar, da região. A criação da freguesia de São João do Assú pode 

apontar o crescimento populacional da região e o aumento das atividades 

econômicas, no caso, da pecuária, apresentando uma fixação e, portanto, uma 

conquista do espaço750. 

 

Conquistadores e moradores nas transformações espaciais das capitanias do 

norte 

 

Nem todo movimento de expansão pode ser considerado como uma 

colonização, uma vez que colonização existe somente quando há construções, 

estruturações, fixação nas terras conquistadas e incorporadas ao território do 

colonizador. Desta forma, colônia é um espaço periférico incorporado ao território de 

um reino, império, nação colonizadora, considerados como um centro. Portanto, 

cada colônia possui um centro como referência, que atua como um núcleo irradiador 

de diretrizes políticas, culturais, sociais e econômicas e que impulsiona, quando é de 

seu interesse, a expansão de seu território, anexando a este novos espaços751. 

Robert de Moraes, geógrafo que estuda o processo de colonização do Brasil 

por meio da dinâmica geográfica, acredita que: 

 
a colonização é, antes de tudo, uma relação sociedade-espaço. A 
relação de uma sociedade que se expande e os lugares onde se 

                                                           
 

749
 Neste trabalho a denominação “colonizadores” refere-se ao grupo de pessoas que possuíam como principal 

objetivo a conquista e a fixação nas conquistas. Tal grupo de pessoas não é considerado aqui de forma restrita, 
portanto, não é formado apenas por europeus, mas também por mestiços, filhos de europeus nascidos nas 
conquistas e indígenas, que conquistam terras e as habitam seguindo, mesmo que simbolicamente, as 
vontades da Coroa. 
750

 SILVA FILHO, José Rodrigues. Os homens de Deus na terra dos Homens: os vigários seculares na capitania do 
Rio Grande no século XVIII. Monografia - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal: 2012. p.31 
751

 MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e História no Brasil. Anablume: 2005, São Paulo, p. 63. 
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realiza tal expansão, num contexto no qual os “naturais” do lugar são 
concebidos como atributos do espaço, uma sorte de recurso natural 
local.752 

 

Partindo destas reflexões, a região de Mossoró é considerada como um 

espaço a ser conquistado, uma área que ainda não possui identificação alguma com 

os conquistadores que não se fixaram ou que apenas transitaram por aquela 

localidade. À medida que a identificação com a região foi tornando-se cada vez mais 

forte pode-se considerá-la como um lugar. Como as fontes existentes não permitem 

perceber essa ligação forte entre sesmeiros e as terras que possuíam, nesta fase 

inicial de conquista, algumas conjecturas serão feitas como forma de compreender 

como estes sesmeiros relacionavam-se com estes espaços. 

A ocupação das terras por parte do português originava pequenas povoações. 

Estas, geralmente iniciadas por militares que montavam seus acampamentos de 

apoio, eram denominadas de arraial753. Um arraial não possuía uma autonomia 

administrativa, estando subordinado a um centro, fosse uma vila ou uma cidade. Um 

arraial poderia receber o status de vila, de acordo com o seu desenvolvimento e 

necessidade de se tornar autônomo administrativamente, recebendo assim uma 

câmara, que possuía o papel de organizar toda a sociedade ao seu redor. 

Dependendo da importância de uma vila, esta poderia receber o status de cidade e 

esta cidade poderia ter características de núcleo754.  

Um núcleo era considerado como um centro, do qual partiam as decisões 

políticas, as diretrizes econômicas e as práticas sociais a serem seguidas pelas 

periferias ao seu redor. Poderia tornar-se um núcleo tanto uma cidade quanto uma 

vila. Esta associação é possível somente quando percebida a importância que cada 

uma delas possuía dentro da dinâmica política, econômica e social do império 

ultramarino português. Não existe apenas um centro para várias periferias. São 

                                                           
 

752
 Ibidem, p.68. 

753
 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas Setecentistas. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2011. p. 28. 
754

 RUSSELL-WOOD, A. J. R. Centros e periferias no Mundo Luso-Brasileiro, 1500-1808. Revista Brasileira de 
História, vol. 18, n. 36, São Paulo, 1998. p. 11. 
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vários os centros e várias as periferias que formam um sistema com diversos 

níveis755. 

Portanto, para a análise destes sistemas de centros e periferias nas 

capitanias do norte, os seguintes pontos geográficos serão analisados nesta 

pesquisa: a capitania de Pernambuco, focando nas vilas de Olinda e do Recife; a 

capitania da Paraíba, com foco na sede administrativa, a cidade da Paraíba; a 

capitania do Siará grande, focando a povoação de Aquiraz, nas margens do rio 

Jaguaribe; e a capitania do Rio Grande, focando a sede administrativa, a cidade do 

Natal, o arraial de Nossa Senhora dos Prazeres do Assu756 e a ribeira do Mossoró. 

Porém, apesar das denominações que cada uma destas povoações possuía, a 

denominação de núcleo será utilizada como forma de diferenciar a importância 

política que cada centro possuía em relação a sua periferia, e como algumas 

periferias tornavam-se centros em relação a outros pontos mais periféricos.  

 

                                                           
 

755 Ibidem. p. 10 
756 Domingos Jorge Velho, junto com seu terço, foi contratado, pelo governo geral, para lutar contra a 
resistência indígena no vale do rio São Francisco desde 1685. Em 1687, por ordem do governador-geral, 
desviou suas tropas para lutar contra os indígenas no Rio Grande. Foi neste contexto que, em 1688, foi 
construída uma casa forte na região do Piranhas. ALVEAL, Carmen. SILVA, Tyego Franklim da. Na ribeira da 
discórdia: povoamento, políticas de defesa e conflitos na capitania do Rio Grande (1680-1710). In: POSSAMAI, 
Paulo (org.). Conquistar e defender: Portugal, Países Baixos e Brasil. São Leopoldo: Oikos, 2012. p. 239. Apesar 
desta ocupação militar na região, o arraial do Assú somente foi instituído por Bernardo Vieira de Melo em 
1695, nomeando como capitão da casa forte do arraial o capitão Teodósio da Rocha. CASCUDO, Luiz da 
Câmara. História da Cidade do Natal. 1980. p. 56.  
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Mapa 02: Povoações e 

loc alidades 

nas capitanias do Norte 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e estatística757. 

 

Esta classificação das áreas de povoamento da colônia era uma 

denominação administrativa determinada pela Coroa portuguesa, mas estas não 

seguiam tão rigidamente a sequência de crescimento: povoação, arraial, vila e 

cidade. Natal, por exemplo, foi fundada como cidade quando as bases da fortaleza 

dos Reis Magos estavam sendo construídas, em 1598758. Não havia nenhum outro 

habitante civil além dos militares conquistadores que chegaram à capitania com 

                                                           
 

757
 Este mapa possui pontos que indicam as povoações já estabelecidas. No entanto, a localidade de Mossoró, 

no período aqui trabalhado, ainda não possuía uma povoação fixa ou permanente, por isso não há um ponto 
de indicação.  
758

 Por ser fundada no período filipino, união das coroas ibéricas, Natal já surgiu com o status de cidade, pois 
esta era uma prática da Coroa espanhola: fundar cidades para incentivar a povoação do local. ALVEAL, Carmen. 
Os desafios da governança e as relações de poder na capitania do Rio Grande na segunda metade do século 
XVII. p. 29. In: MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de; SANTOS, Rosenilson da Silva. (org.). Capitania do Rio 
Grande: histórias e colonização na América portuguesa. João Pessoa: Idea; Natal: Edufrn, 2013. 
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Mascarenhas Homem759. Ao contrário do que aconteceu com Recife e Olinda, que 

receberam o status de vila anos depois da formação de uma povoação e quando já 

possuíam uma importância econômica, política e militar considerável no norte do 

Estado do Brasil, podendo ser consideradas como núcleos, bem como Salvador e 

posteriormente o Rio de Janeiro.760 Devido a estas peculiaridades, deve-se 

considerar o caráter flexível dessas denominações administrativas perpetradas pela 

Coroa.  

No mapa acima apresentado, pode-se perceber a localização das povoações 

que aqui serão trabalhadas dentro da relação centro e periferia a ser analisada. 

Salvador, capital do Estado do Brasil e referência para os assuntos jurídicos, 

políticos, administrativos e militares. Recife e Olinda são os centros políticos e 

econômicos da capitania de Pernambuco. A cidade da Paraíba é o centro 

administrativo da capitania da Paraíba, bem como Natal é o centro administrativo da 

capitania do Rio Grande. Assu e Mossoró estão no sertão da capitania do Rio 

Grande. Assu possuía uma efetiva colonização, havendo uma povoação que forma 

um arraial. Já Mossoró, no período aqui estudado, é apenas a ribeira de um rio que 

ainda não foi conquistado pelo português. Aquiraz, na capitania do Siará grande está 

em destaque neste mapa, pois a ribeira do Jaguaribe, rio entre as capitanias do Rio 

Grande e do Siará grande, possuía como principal ponto administrativo e político a 

                                                           
 

759
 Na historiografia do rio Grande do Norte não há um consenso sobre a fundação da cidade do Natal. Para 

Olavo de Medeiros Filho, Natal, antes de ser uma cidade, havia sido um arraial, iniciado em 1597. IN: 
MEDEIROS FILHO, Olavo. Aconteceu na capitania Rio Grande do Norte. Natal: Departamento Estadual de 
Imprensa, 1997. p.22 Para Hélio Galvão, a cidade do Natal foi fundada por Mascarenhas Homem, em 1598, 
quando as bases da fortaleza foram edificadas. A cidade não foi fundada no dia de natal, mas provavelmente 
recebeu esta denominação para fazer referência ao dia em que Mascarenhas Homem viu sinal de terra quando 
chegava na barra do Rio Grande, no natal de 1597. GALVÃO, Hélio. História da Fortaleza da barra do Rio 
Grande. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1979. p. 33.  Para Câmara Cascudo, a cidade do Natal foi 
fundada em 25 de dezembro de 1599 por Jerônimo de Albuquerque, mas não havia nenhuma casa no sítio da 
cidade. Apenas em 1614 algumas poucas casas foram erguidas na cidade, chegando a um total de 12. Em 1631, 
a cidade havia aumentado e possuía 60 casas. CASCUDO, Luís da Câmara. História da cidade do Natal. Natal: 
UFRN, 1980. p. 31-32. Não há uma data certa de quando foi criado o Senado da Câmara, mas segundo Cascudo, 
a primeira vereação após a expulsão dos holandeses foi em 1662. Ibidem. p. 60. 
760

 Olinda é fundada como vila em 1537. Quando da sua fundação, já havia no local 110 habitantes. Apenas em 
1676 foi elevada à condição de cidade. COSTA, Francisco Augusto Pereira da. Anais Pernambucanos (1635-
1655). 2. ed. Recife: FUNDARPE, Diretoria de Assuntos Culturais, 1983. v. 3. p. 170-171. Recife foi 
desmembrada de Olinda, sendo fundado o senado da câmara e ter recebido o status de vila em 1706. Idem. 
Anais Pernambucanos (1701-1739). 2. ed. Recife: FUBDARTE, Diretoria de Assuntos Culturais, 1984. v. 5. p.85. 
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povoação de Aquiraz, que até o momento estudado ainda não havia sido elevada à 

categoria de vila761. 

Salvador aqui será considerado como um núcleo, além de centro. As decisões 

sobre as ações administrativas, políticas e jurídicas das demais capitanias partiam 

deste núcleo. Recife e Olinda também são considerados como núcleos. As decisões 

que influenciaram e que foram seguidas por Natal, Paraíba e Aquiraz partem de 

Recife e de Olinda. A configuração espacial destas capitanias ainda possuía a 

característica comum de toda a colônia nos períodos iniciais de colonização: fixação 

no litoral. Apenas após a expulsão dos holandeses é possível perceber uma 

abertura nas fronteiras, sendo doadas terras mais ao interior, chegando aos sertões 

das capitanias, aqui estando em foco o da capitania do Rio Grande, representado no 

mapa pelo arraial de Nossa Senhora dos Prazeres de Assu e Mossoró. 

Este arraial de Nossa Senhora dos Prazeres de Assu foi criado em 1695, por 

Bernardo Vieira de Melo, como forma de garantir a fixação de tropas militares no 

sertão e buscar novos recursos para estruturar a segurança daqueles que ali viviam, 

sofrendo com os ataques indígenas. A escolha da região do Assu aconteceu devido 

às frequentes reclamações de ataques na região e por ser uma região estratégica: 

próximo dos pontos de ataque e bastante irrigada pelo rio Piranhas-Açu. Arraial era 

uma denominação, também de origem lusa, dada às feiras, quermesses e 

acampamentos militares762. O Assu encaixava-se na última característica. 

As capitanias da Paraíba, Itamaracá, Rio Grande e Siará Grande, passaram a 

se reportar à capitania de Pernambuco mediante algumas dificuldades, sobretudo, 

neste momento estudado, sobre a segurança dos moradores destas capitanias. Não 

                                                           
 

761
 A primeira vila da capitania do Siará grande foi criada em 1700 com a instituição da câmara. No entanto, 

esta não possuía um prédio ou um ponto de fixação devido à querela entre Aquiraz e o Forte, atual Fortaleza. 
Devido à importância dessas duas localidades, os homens bons brigavam para que suas localidades ganhassem 
o status de vila. Em 1713, ficou decidido, por meio de uma carta régia, que a vila do Siará grande teria manteria 
sua base no Aquiraz. No ano de sua fixação, houve um ataque dos indígenas, no contexto da Guerra dos 
Bárbaros, o que levou os habitantes de Aquiraz a procurarem refúgio no Forte. Levantou-se novamente a 
discussão da localização da vila, mas esta permaneceu no seu local. Somente em 1726, quando a segunda 
câmara foi instituída, esta querela chegou ao fim, tornando-se vila também o Forte. NOGUEIRA, Gabriel 
Parente. Fazer-se nobre nas fímbrias do Império: práticas de nobilitação e hierarquia social da elite camarária 
de Santa Cruz do Aracati (1748-1808). Dissertação de mestrado – Universidade Federal Fluminense. Rio de 
Janeiro, 2010. P.45-54. 
762

 FONSSECA, Cláudia. Arraiais e vilas d’el rei. 2011. p. 28. 
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foi durante todo o período colonial que tais capitanias foram consideradas anexas, 

termo encontrado na documentação, de Pernambuco. A capitania do Siará grande, 

quando foi desmembrada da capitania do Maranhão, ligou-se a Pernambuco em 

1656. A capitania do Rio Grande foi anexada em 1701. Já a capitania da Paraíba, 

que não aceitava a subordinação à Pernambuco, foi anexada, formalmente, somente 

em 1755763.  

Portanto, somente as capitanias de Itamaracá, do Rio Grande e do Siará 

Grande serão consideradas como anexas a Pernambuco, no tocante à 

administração política e econômica. Além desta subordinação administrativa, havia 

uma divisão jurídica, na qual as capitanias eram divididas em comarcas.  As 

comarcas eram de jurisdição dos ouvidores-gerais764. A justiça das capitanias da 

Paraíba, Rio Grande e Siará grande era promovida pela ouvidoria da Bahia, mas 

esta não conseguia administrar toda a justiça nesse território tão vasto. Portanto, foi 

criada, em 1687 por D. Pedro II, a ouvidoria da Paraíba, que estendia sua jurisdição 

para as capitanias de Itamaracá, Rio Grande e Siará grande.765 Foi a partir deste 

momento que as capitanias de Itamaracá, Rio Grande e Siará Grande foram 

chamadas de capitanias anexas da Paraíba766. 

A escolha de trabalhar estes pontos além do espaço da capitania do Rio 

Grande, foi feita pensando nas relações que eles possuíam na transformação do 
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 MENEZES, Mozart Vergetti de. Jurisdição e poder nas capitanias do Norte (1654-1755). Saeculum Revista de 

História, n. 14, 2006. p. 17. 
764

FONSECA, Cláudia. Arraiais e vilas d’el rei. 2011. p. 27. 
765

Em Datas e Notas para a história da Paraíba, Irineu Ferreira Pinto apresenta fragmentos do regimento 
entregue, em 9 de maio de 1609, a Francisco Coelho de Carvalho, então capitão-mor da capitania da Paraíba, 
no qual afirmava a “subordinação provisória da capitania de Itamaracá” à capitania da Paraíba. PINTO, Irineu 
Ferreira. Datas e notas para a história da Paraíba, 1977. p. 35. Ainda em sua obra, na provisão régia de 7 de 
janeiro de 1723, que criou uma ouvidoria na capitania do Siará grande e a desanexou da Capitania da Paraíba, 
pode-se perceber que Siará grande também fazia parte da jurisdição da Paraíba. p. 120. Câmara Cascudo, em 
História da Cidade do Natal também apresenta a subordinação jurisdicional da capitania do Rio Grande, sendo 
esta desmembrada da capitania da Paraíba apenas em 1817, quando foi criada a ouvidoria desta capitania 
CASCUDO, Câmara. História da Cidade do Natal. 1980. p. 79.  
766

 No desenvolvimento de um estudo anterior sobre a atuação de um ouvidor-geral da comarca da Paraíba, 
Cristóvão Soares Reimão, foram encontrados, nos documentos do Arquivo Histórico Ultramarino trabalhados 
naquela pesquisa, a expressão “Paraíba e suas anexas”. Na análise destes documentos, descobriu-se que as 
capitanias anexas eram Itamaracá, anexada desde 1609, Siará grande, desanexada apenas em 1723, e Rio 
Grande, desanexada apenas em 1817. DIAS, Patrícia de Oliveira. As tentativas da construção da ordem em um 
espaço colonial em formação: o caso de Cristóvão soares Reimão. Monografia – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Natal, 2011. P.27 
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espaço da capitania do Rio Grande neste momento de conquista e estabelecimento 

de um território no sertão, o que levou aos embates entre conquistadores e 

indígenas. A colonização do sertão da capitania não partiu apenas de Natal. Poucas 

são as fontes que podem levar a perceber as levas migratórias que partiram do 

litoral para o sertão, mas muitos são os indícios encontrados nesta documentação. 

Esta pesquisa não tem como foco a conquista de todo o sertão da capitania 

do Rio Grande, mas sim a conquista da região da ribeira do Mossoró. Desta forma, 

serão analisados os documentos que possibilitem perceber as linhas migratórias em 

direção ao Mossoró. Na tabela a seguir estão listados os nomes dos sesmeiros que 

conseguiram doações de terras na ribeira aqui trabalhada e que, ao que se pode 

perceber na análise dos documentos, povoaram a região.  

 

Tabela 01: origem dos sesmeiros da ribeira do Mossoró 

Nome do sesmeiro Local onde morava no 

momento da solicitação da 

sesmaria 

Teodósio da Rocha Pernambuco 

Damásia de Morais Pernambuco 

 Margarida da Rocha Pernambuco 

João Leite de Oliveira Pernambuco 

Teodósia de Oliveira Pernambuco 

Teodósia da Rocha Siará grande 

Clara da Costa Não encontrado 

Maria da Conceição Não encontrado 

Antônio Pereira de Albuquerque Sousa de 

Oliveira 

Rio Grande 

Manuel Rodrigues Não encontrado 

Antônio Vaz Gondim  Rio Grande 

Damião da Rocha Rio Grande 
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Antônio Dias Pereira Siará grande 

Fonte: tabela elaborada pela autora utilizando como fonte as cartas de sesmarias referentes ao 
período, doadas nas capitanias do Rio Grande e do Siará grande.  

 

Como se pode perceber na tabela acima, a maioria destes suplicantes eram 

moradores da capitania de Pernambuco, principal centro irradiador das frentes de 

conquista para o sertão. Alguns desses sesmeiros, como Margarida da Rocha, 

Damásia de Morais e João Leite de Oliveira767 apareceram em novas concessões 

como moradores da capitania do Rio Grande, posteriormente. Outro ponto a ser 

observado nesta tabela é a origem de Teodósia da Rocha e de Antônio Dias Pereira. 

Estes dois sesmeiros moravam na capitania do Siará grande, mais precisamente na 

ribeira do Jaguaribe, quando solicitaram sua primeira sesmaria na capitania do Rio 

Grande. Desta forma, pode-se perceber que mais uma frente de povoamento vinha 

da zona de difusão Jaguaribe. Nas outras concessões recebidas por estes dois 

sesmeiros, o local de moradia deles no momento da solicitação das terras era a 

capitania do Rio Grande.  

Quanto aos sesmeiros que habitavam a capitania do Rio Grande no momento 

do pedido, merece destaque Antônio Vaz Gondim e Damião da Rocha. Estes dois 

sesmeiros eram oficiais do terço dos paulistas de Manuel Álvares de Morais Navarro 

e eram filhos de Teodósio da Rocha768. Por indicarem como local de moradia a 

capitania do Rio Grande, acredita-se que vieram do Assu, uma vez que faziam parte 

das tropas que estavam combatendo os ataques indígenas na região.  

Como se pode depreender da tabela, os povoadores do sertão do Assu e de 

Mossoró têm bases originárias em outras capitanias, sobretudo Pernambuco. 

Teodósio da Rocha e seus parentes já possuíam terras na ribeira do Jaguaribe e 

somente após alguns anos solicitaram e receberam terras na ribeira do Mossoró. Os 
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 CARTA de sesmaria doada a Teodósio da Rocha Manuel de Gois, Paulo da Costa Barros, Margarida da Rocha, 

Joao Leite de Oliveira, Damasia de Morais, Calistro Lopes, Maria de Lemos. Datas de Sesmarias. Fortaleza: 
Eugenio Gadelha e Filho, 1920. v.1. p. 39-40. Esta carta de sesmaria encontra-se na Plataforma SILB com o 
código CE 0016. 
768

 IHGRN- Fundo Sesmarias, n. 127, fls. 139 – 140. Esta carta de sesmaria encontra-se na Plataforma SILB com 
o código RN 0341.  
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caminhos que levavam estes conquistadores até o sertão são os mais difíceis de 

analisar. Percebe-se que as solicitações de sesmarias aconteciam entre o Assu, o 

rio Apodi e o Jaguaribe, neste período, mas elas não chegavam ao Mossoró ao 

mesmo passo que estas outras ribeiras iam sendo ocupadas. A região de Mossoró 

possuía salinas, conhecidas desde o período holandês e com grande potencial de 

desenvolvimento para a atividade salineira769, mas por que não buscar conquistar 

esta região? A principal hipótese para responder este questionamento seria a 

presença indígena na região.  

A conquista dos sertões e o investimento de particulares e, posteriormente da 

Coroa, em tropas e incentivos para enfrentarem o gentio e efetivarem a conquista 

nessas paragens distantes, deve ser analisada não apenas considerando os fatores 

políticos e econômicos envolvidos, mas também as transformações espaciais que 

ocorreram neste período. Portanto, para entender como aconteceram essas 

mudanças é necessário que se compreenda, além da dinâmica administrativa e 

jurídica destas capitanias, a dinâmica espacial na qual estavam inseridos os 

acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Para entender estas alterações, 

deve-se considerar não apenas as denominações oficiais da Coroa para as 

povoações, mas sim o grau de desenvolvimento da ocupação espacial em 

determinadas localidades. Os conceitos aqui trabalhados, forjados pelo geógrafo 

Antônio Carlos Robert de Moraes, para que esta compreensão seja efetivada, são: 

fundo territorial, área de trânsito, zona de difusão e região colonial.  

A colonização de um território inicia-se com a fixação de uma zona de 

difusão, local onde estão estabelecidos os elementos necessários para as primeiras 

                                                           
 

769
 Segundo os relatos de Maurício de Nassau, as salinas do rio Upanema foram descobertas por Gedeão 

Morritz e entregues à administração de Elberto Smienth. BARLÉU, Gaspar. História dos feitos recentemente 
praticados durante oito aos no Brasil e noutras partes sob o governo do ilustríssimo João Maurício, conde de 
Nassau. Rio de Janeiro: Ministério da Educação. 1940. P. 251. Segundo os relatos de Gedeão Morritz de Jonge, 
haviam duas salinas na região onde hoje existem os municípios de Mossoró e Arei Branca. A primeira salina 
encontrada pelo holandês era pequena, com o tamanho de “meia hora de caminhada e largura de um tiro de 
mosquete, apresentando-se o sal tão branco como a neve há alguns lugares com a espessura de 1,2 e 3 dedos” 
Segundo o holandês, cerca de 20 navios ainda não seria o suficiente para levar todo o sal que ali existia. Esta 
salina ficava distante do rio, por isso o transporte do sal extraído para os navios se tornava complicado. A 
segunda salina tem extensão de uma légua por um oitavo de légua, com espessura de um, dois, ou três dedos e 
chegando a ter uma mão de espessura. 50 navios não seriam o suficiente para levar todo o sal da salina. 
ROSADO, Vingt-un; ROSADO, América. Os holandeses nas salinas do rio Mossoró. Coleção Mossoroense. p. 17. 
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demandas daqueles que ali se fixaram e que a partir desse ponto partem para novas 

empreitadas de conquista, tendo como objetivo expandir o território colonial. A 

consolidação dessas zonas de difusão, desenvolvendo-se e criando certa 

importância, formando uma rede de zonas, interligadas por caminhos regulares, 

configuram uma região colonial. Estas redes de zonas, as regiões coloniais, 

estruturam toda a base povoada da colônia, mas outros elementos compõem a 

dinâmica espacial do território colonial. Entre as várias regiões coloniais é possível a 

existência de áreas de trânsito, áreas que não possuíam uma colonização 

consolidada, sem ocupações perenes, no entanto são importantes pontos de apoio 

àqueles colonos que viviam em constante trânsito dentro da colônia, como os 

comerciantes, apresadores de índios, vaqueiros, transportadores. Dentro da 

caracterização geográfica da colônia também existem os fundos territoriais, áreas 

ainda não colonizadas, desconhecidas, mas presente no imaginário do colonizador. 

São áreas ainda a serem conquistadas, são as fronteiras, são os sertões ainda sob 

o domínio dos “naturais”, mas que seriam colonizados futuramente770. 

Baseando-se nestas reflexões, considera-se como uma rede de regiões 

coloniais Salvador, Recife, Olinda, Paraíba e Natal, pois apresentam a colonização 

já consolidada, com caminhos regulares que ligam os cinco pontos de povoamento e 

possuem interesses em comum, no caso a conquista do sertão, o controle das 

populações indígenas e a permanência de colonizadores nas terras conquistadas, 

consolidando assim a colonização. Assu, por ser um ponto de fixação de militares, 

portanto, um arraial, é entendido como uma zona de difusão com ligações diretas 

tanto com Natal como Recife e Olinda. Percebe-se a ribeira do Jaguaribe, ao longo 

das margens de todo o rio, não apenas centrada na foz, onde se encontra a vila de 

Aquiraz, também como uma zona de difusão, da qual estavam fixados vários 

sesmeiros que, assim como aconteceu em Assu, partiram para a colonização do 

fundo territorial ribeira do Mossoró.  

A partir destas reflexões sobre a ocupação espacial da capitania do Rio 

Grande, uma ressalva deve ser feita: as denominações zona de difusão, região 

                                                           
 

770
 MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e História no Brasil. 2005. p. 69. 
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colonial e, sobretudo, fundo territorial, são utilizadas partindo do ponto de vista do 

colonizador, ou seja, partindo da hipótese de que os grupos indígenas, mesmo 

apresentando sua resistência ao avanço do povoamento, eram considerados, pelos 

conquistadores, como mais um elemento do espaço em vias de conquista a ser 

domado, cooptado, e extinto, se fosse necessário à efetivação da colonização 

destes locais. 

Estes fundos territoriais, os sertões das capitanias do norte, eram os espaços 

ainda não tocados pelo colonizador, mas que faziam parte do imaginário da 

sociedade da época. A principal ideia do que poderiam encontrar nos sertões eram 

minas de pedras preciosas, e variados mitos criados pelo imaginário da 

sociedade771. Este imaginário mítico sobre as terras para além do litoral impulsionou 

o desbravamento de muitos fundos territoriais na colônia. Outra ação que 

possibilitou a descoberta do sertão foi a busca de escravos, feita pelos paulistas 

que, cada vez mais desenvolviam as técnicas de apresamento de índios.  

A partir da experiência que estes desbravadores e conquistadores foram 

desenvolvendo no espaço que aos poucos passava a ser conhecido, novas práticas 

foram sendo desenvolvidas, como os vaqueiros e criadores de gado, que foram 

abrindo caminhos e estabelecendo fazendas de criação extensiva de gado772. Estas 

experiências e fixação nos espaços possibilitou que uma identidade entre o 

ocupante e o espaço ocupado surgisse paulatinamente, iniciando, deste modo, o 

processo de identificação com a terra, o que possibilitaria chamá-la de lugar, 

portanto, havendo a transformação do espaço anexado em território português. 

 “A colônia, notadamente nos casos de uma instalação pioneira, expressa 

talvez melhor do que qualquer outro exemplo estes momentos de ação da sociedade 
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 “Os mitos florescem na ausência do conhecimento [...] e não é uma crença que possa ser facilmente 

verificada ou negada pela evidência dos sentidos” TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar. São Paulo: Difel, 1983. p. 96. Os 
sertões eram espaços míticos e devem ser considerados como um componente da visão de mundo de uma 
pessoa, de um grupo humano. Eles existem e é acreditando no caráter mítico destes espaços que algumas 
práticas começaram a ser desenvolvidas por essas pessoas. Esse componente da visão de mundo dos 
colonizadores, o espaço mítico, foi o que impulsionou os exploradores do sertão. A ideia da existência de um 
paraíso com grandes riquezas estava presente em sua visão de mundo, ir à busca de sua existência era uma 
forma de comprovar a veracidade de suas crenças. Ibidem. p. 98. 
772

 BOXER, Charles. A Idade de Ouro do Brasil. 3. ed. São Paulo: Nova Fronteira, 2006. p. 247. 
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sobre o espaço.”773 Com a fixação no solo, sua apropriação, e a formação de uma 

região colonial, esta pode ter um crescimento tamanho que passa a conseguir a 

acumulação de um capital local e possibilitando que suas ações não mais sigam, 

totalmente, as vontades da Coroa. Foram se tornando mais autônomos774. Assim, 

estas povoações passavam a solicitar suas formas de autonomia, como os Senados 

da Câmara, e aos poucos saindo da condição de zona de difusão e se 

transformando em uma nova região colonial775. 

Para Robert de Moraes, as regiões coloniais com interesses comuns, 

montando uma rede, possuíam ligações entre si, o que possibilitou que o mercado 

interno crescesse dentro do território colonial. As necessidades desse mercado 

interno levaram à especialização de produtos em algumas áreas e a forte divisão do 

trabalho nestes locais776. Exemplo desta especialização e de uma rede de regiões 

coloniais com interesses em comum é o caso da pecuária, fortemente desenvolvida 

na ribeira do Jaguaribe que abastecia todas as capitanias do norte com carne 

seca777. O desenvolvimento da pecuária nestes sertões possibilitou que uma gama 

de trabalhadores surgisse, como no caso do vaqueiro, do curtidor de couro, do 

produtor de charque778. 
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 MORAES, Robert. Território e História no Brasil. 2005. p. 70. 

774
 Ibidem, p. 71. 
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 Agindo de forma mais autônoma no século XVII, as Câmaras tinham liberdade de ação dentro das regiões 

onde estavam instaladas, o que possibilitava o aumento de poder político dos oficiais que pertenciam à 
instituição. Esta autonomia possibilitou que os interesses locais atropelassem algumas leis régias e fazendo 
com que os interesses daqueles que faziam parte de sua estrutura, ou daqueles que estavam ligados a esses 
oficiais, fossem efetuados. Apenas no século XVIII foi que esse poder foi sendo mais fiscalizado e freado por 
algumas medidas tomadas pela Coroa. BICALHO, Maria Fernanda. As Câmaras ultramarinas e o governo no 
Império. In:  FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. O Antigo Regime nos 
Trópicos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 198. 
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 MORAES, Robert. Território e História no Brasil. 2005. p. 71. 
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 A primeira referência à produção de carne seca na ribeira do Jaguaribe é de Rocha Pita em História da 
América Portuguesa. Segundo este cronista a produção de carne seca na região já existia desde 1730, quando 
encontrou neste rio navios saindo carregados de carne seca. PITA, Sebastião da Rocha. História da América 
Portuguesa. São Paulo, Itatiaia, 1976, p. 55. Apud. OLIVEIRA, Almir Leal de. A força periférica da operação 
comercial das carnes secas do Siará grande no século XVIII. In: NOGUEIRA, Gabriel Parente; VIANA JÚNIOR, 
Mário Martins; SILVA, Rafael Ricarte da (org.). Ceará: Economia, política e sociedade. Fortaleza: Instituto Frei 
Tito de Alencar, 2011. P.21. 
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 A produção de carne seca no sertão das capitanias do norte abastecia não apenas os mercados 
consumidores destas capitanias, mas também as povoações que iam se consolidando na capitania de Minas 
Gerais, após a descoberta do ouro. O centro de abastecimento de carne seca modificou-se para o sul, mas 
claramente no Rio Grande do Sul, depois da grande seca de 1791 e 1793 que levou ao fechamento de muitas 
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Estas redes de regiões coloniais, consideradas aqui como centros, e as zonas 

de difusão, aqui compreendidas como periferias, possuem uma hierarquia dentro 

dessa dinâmica, não apenas social, mas também política e econômica dentro do 

contexto das capitanias do norte. A relação de centro e periferia não deve ser 

entendida apenas entre o reino e as conquistas, pois esta análise restrita não 

permite que as peculiaridades e as dinâmicas cotidianas de cada capitania ou 

localidade possam ser inseridas dentro do contexto do império ultramarino, 

excluindo uma série de acontecimentos próprios de cada localidade que podem 

apresentar novas versões para a história de cada capitania. Os centros e as 

periferias, no plural e não no singular, devem ser estudados levando-se em 

consideração que além de uma relação Lisboa-Estado do Brasil, existe uma relação 

intracolônia inserida nesta relação maior779. 

Lisboa era uma referência de centro para os colonos do Estado do Brasil, 

tanto para os nascidos em Portugal, quanto para os mazombos780, mestiços e 

negros e índios que foram incorporados à sociedade colonial. A referência de centro 

de Portugal surgia quando se percebe que a metrópole é um modelo social, cultural 

e econômico a ser seguido. No entanto, quando a Coroa passou a fragmentar sua 

administração, criando os senados da câmara e oferecendo a estes a 

responsabilidade de gerir as vilas nas quais estavam instalados, essa relação de 

centro e periferia alarga-se, tornando-se mais elástica e, por vezes, ambígua. Lisboa 

ainda era considerada como uma centralidade e a colônia como uma periferia. No 

entanto, o poder político que possuíam agora os oficiais das câmaras, membros das 

melhores famílias da região, possibilitava que seus interesses próprios fossem 

cumpridos de maneira mais ágil, não precisando depender tão diretamente da 

Coroa. Esta fragmentação possibilitou, pautadas em políticas da própria Coroa, que 

                                                                                                                                                                                     
 

oficinas de charque nas capitanias do norte. PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011. P. 77. 
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 RUSSELL-WOOD, A. J. R. Centros e periferias no Mundo Luso-Brasileiro, 1500-1808. Revista Brasileira de 
história, vol. 18, n. 36, São Paulo, 1998. 
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 Mazombos era a denominação dada aos filhos de portugueses nascidos na colônia, equivalente ao que na 
América espanhola era chamado de “criollo”. MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos: nobres contra 
mascates, Pernambuco, 1666-1715. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2003. P. 159. 
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centros fossem sendo estabelecidos na colônia e periferias ligadas a estes centros 

surgissem781. 

 

Centros e periferias nas capitanias do Norte 

 

Como afirma Russell-Wood, uma periferia existe somente quando há um 

centro de referência. Para que uma análise mais atenta deste sistema de centros e 

periferias possa ser feita, deve-se avaliar separadamente os subsistemas que o 

formam. O primeiro desses subsistemas a ser analisado é formado pela ligação 

direta entre Lisboa e as capitanias do Estado do Brasil. Este subsistema, aqui será 

denominado de nível 1, compreendendo Lisboa, Salvador, Pernambuco, Itamaracá, 

Paraíba, Rio Grande e Siará grande. 

Neste gráfico, percebemos a qual centro as periferias se reportam. Lisboa 

era, além de um centro, também um núcleo. Era deste núcleo que todas as diretrizes 

e decisões sobre a colônia partiam. As periferias, em relação a Lisboa, ligadas a 

esse centro eram as capitanias do norte do Estado do Brasil - Pernambuco, 

Itamaracá, Paraíba e Siará grande – e Salvador, a capital. Dentro deste sistema há 

uma hierarquia. A ligação mais forte era com Salvador, capital do Estado do Brasil. A 

segunda mais forte era com Olinda e Recife, vilas importantes da capitania de 

Pernambuco por causa de sua produção açucareira. As três localidades são 

periferias de Lisboa, mas são também núcleos/centros em relação às outras 

localidades do Estado do Brasil, como será analisado posteriormente. Outro centro, 

mas que não se caracteriza como núcleo, é a Paraíba. Sede da comarca que 

engloba Rio Grande, Itamaracá e Siará grande. Natal e Aquiraz são centros, que se 

ligam aos demais centros acima apresentados. Ligado a todos estes centros está 

Assu.  

No segundo nível do sistema está Salvador. Salvador é o centro e as demais 

capitanias são as periferias, no caso aqui estudado é Olinda e Recife, em 

Pernambuco; Paraíba; Natal, no Rio Grande; e Aquiraz, no Siará grande. Neste nível 

                                                           
 

781
 RUSELLL-WOOD, A. J. R. Centros e periferias no Mundo Luso-Brasileiro, 1500-1808. Revista Brasileira de 
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a área de influência do centro Bahia, que representa neste gráfico a cidade de 

Salvador, capital do Estado do Brasil e, portanto, o principal núcleo/centro da 

colônia. As demais capitanias, não apenas os principais povoamentos, mas todo o 

seu território, estão na condição de periferia da Bahia.  

O terceiro nível do sistema de centros e periferias do Império Ultramarino 

Português esta Olinda e Recife como centro e núcleo para as periferias Itamaracá, 

Paraíba, Rio Grande e Siará Grande. O núcleo/centro aqui representado como 

Pernambuco refere-se às vilas de Olinda e Recife, que tem influência em todo o 

território de Pernambuco, bem como das demais capitanias aqui apontadas: 

Itamaracá, Paraíba, Rio Grande e Siará Grande. 

No quarto nível deste sistema está Paraíba, sede da comarca da Paraíba, a 

qual administrava a justiça das capitanias da Paraíba, Rio Grande, Itamaracá e Siará 

Grande, consideradas suas anexas. O quinto e último nível deste sistema 

compreende apenas o território da capitania do Rio Grande, tendo como centro 

Natal e como periferia Assu. Apenas Assu é apresentado neste gráfico, pois a ribeira 

do Mossoró, aqui estudada, ainda não havia sido conquistada e a colonização não 

estava consolidada na região. Portanto, no período estudado, Mossoró é 

considerado não como uma localidade ainda, mas sim uma extensão da localidade 

Assu. 

Após a visualização dos níveis que formam o sistema de centros e periferias 

do Império Ultramarino Português, analisar-se-á estes níveis em conjunto. No 

Gráfico abaixo se pode perceber o sistema completo formado por todas as 

localidades envolvidas, cada uma ocupando sua posição seguindo os níveis de 

centro e periferia. 

 
Gráfico 06: Sistema de centros e periferias do Império Ultramarino Português 



 

 | CENTROS E PERIFERIAS NO NORTE DA AMÉRICA PORTUGUESA: A DINÂMICA 
ESPACIAL DOS NÚCLEOS DE POVOAMENTO DAS CAPITANIAS DO NORTE NO INÍCIO 

DO SÉCULO XVIII 

782 

 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

Neste gráfico, duas características devem ser consideradas: as cores das 

localidades e de suas linhas irradiadoras e do tamanho dos círculos que as 

representam. As cores foram escolhidas como forma de melhor visualizar a área de 

influência de cada centro, apresentando não apenas uma diferenciação entre as 

localidades, mas também sinalizando as arestas que ligam os centros às suas 

periferias. Estas linhas representam as diretrizes políticas e econômicas que um 

centro envia para uma periferia. Como está sendo analisada nesta pesquisa a 

conquista e povoamento do sertão, mais especificamente aqui do sertão do Rio 

Grande, as linhas também sinalizam as levas migratórias, fosse de moradores ou de 

conquistadores, que saiam das regiões centrais e entravam nas tropas que lutaram 

contra os indígenas que ocupavam tais terras almejadas. 

O tamanho dos círculos que representam as localidades do sistema distingue 

a posição de centro e periferia de cada um. Lisboa é o maior círculo, porque é o 

centro do reino, local onde estava o soberano e as principais decisões eram 

tomadas. Todos os outros pontos eram suas periferias. Estas poderiam manter uma 

relação direta com este centro, sem precisar passar por outro centro menor que 

estivesse ligado. A região colonial Salvador é menor que Lisboa, mas é maior que os 
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demais, pois era a capital do Estado do Brasil. Já possuía alfandega, Tribunal da 

Relação e era o centro decisório para diversas situações em todas as capitanias. 

Olinda e Recife, também regiões coloniais, possuíam um tamanho igual ao de 

Salvador, uma vez que também estavam em uma posição de centro e de núcleo, 

não somente devido ao seu poderio econômico, mas também político e militar. As 

capitanias mais próximas, como a do Rio Grande, reportavam-se mais à câmara de 

Olinda do que à de Salvador, bem como problemas administrativos eram melhor 

administrados pelo governador de Pernambuco do que o da Bahia. A outra esfera, 

de tamanho menor, mas que possuía também uma condição de centro era a região 

colonial da Paraíba, sede da comarca da Paraíba, criada em 1687, e que 

administrava a justiça das capitanias da Paraíba, do Rio Grande, de Itamaracá e do 

Siará grande. O círculo de menor tamanho se refere a Natal, região colonial sede do 

governo administrativo e do senado da câmara, da capitania do Rio Grande. Os 

círculos menores, um de cor verde escura e outro de cor vermelha, correspondem às 

zonas de difusão Aquiraz/Jaguaribe e Assu, de onde partiram os ocupantes da 

ribeira do Mossoró, fundo territorial representado no gráfico pelo círculo menor de 

cor lilás.  

A região colonial de Recife e Olinda é um polo maior de concentração de 

poder político, militar e econômico. A capitania de Pernambuco era um grande 

centro dentro da colônia, tendo uma grande importância para as capitanias do Norte. 

Todas as capitanias estavam subordinadas ao poder administrativo do Governo 

geral de Salvador, no entanto, a partir de 1701782, o rei anexou a capitania do Rio 

Grande à capitania de Pernambuco, estando assim subordinada 

administrativamente a esta capitania até o ano de 1817, quando conseguiu sua 

autonomia783. Portanto, neste grande círculo de cor azul turquesa está representada 

a região colonial de Recife e Olinda, que é considerada como um grande centro no 

contexto do norte da colônia.  
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A Cidade do Natal, representada no gráfico pelo círculo verde, outra região 

colonial, é uma periferia de Olinda e Recife784, entretanto é considerada como um 

centro dentro do espaço da capitania do Rio Grande em relação ao Assú, que neste 

período aqui analisado é uma zona de difusão. A zona de difusão Assú é periferia de 

Natal, todavia é considerada como um centro se relacionado com o fundo territorial 

Mossoró, representado pelo menor círculo de cor lilás. 

Após esta análise sobre como o espaço colonial estava se construindo, 

possuindo vários pontos de referência central, seguidos por suas periferias, nas 

capitanias do norte do Estado do Brasil, serão estudadas, no próximo capítulo, as 

levas migratórias que foram responsáveis pela consolidação da colonização do 

sertão da capitania do Rio Grande, nas décadas finais do século XVII e início do 

século XVIII. Grupos de militares e seus familiares permaneceram nas terras 

conquistadas do sertão e como montaram estratégias para manter a posse das 

terras conquistadas e recebidas como mercê por seus serviços militares.  
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 A cidade do Natal, apesar de desde sua origem ostentar o título de cidade, não possuía autonomia jurídica 

ou administrativa com relação à Pernambuco e à Paraíba. A ocupação dos cargos da câmara da cidade do Natal 
por moradores de Pernambuco não indica a importância desta instituição dentro do contexto das capitanias do 
norte, mas sim, se for analisada a origem e local social ocupado por estes moradores, como uma estratégia 
para melhorar a “qualidade” destes moradores, que ocupando cargos nas câmaras periféricas poderiam 
conseguir um status dentro da sociedade. A busca por estas câmaras, mesmo que não tendo grande 
importância, era feita possivelmente por esses agentes não possuírem espaço de atuação nas câmaras de 
maior importância como a de Olinda. ALVEAL, Carmen. Os desafios da governança e as relações de poder na 
capitania do Rio Grande na segunda metade do século XVII. In: MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de; 
SANTOS, Rosenilson da Silva. (org.). Capitania do Rio Grande: histórias e colonização na América portuguesa. 
2013. p. 41. 
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RESUMO 
 
O presente artigo se inscreve em identificar e evidenciar elementos que possam 
fornecer elementos no que se refere ao uso das imagens no ensino de História, bem 
como dialogando com algumas metodologias para o uso da fonte imagética no 
ensino de História. E que tem como objetivo discutir o tratamento metodológico e 
sua aplicabilidade no ensino, como uma possibilidade de motivação a 
aprendizagem. Demonstrar a partir das fontes iconográficas uma possibilidade 
metodológica para inserção nas aulas da disciplina de História. Em que os autores 
Ana Heloisa (2007), Circe Bittencourt (2011; 2013), Maria Lindaci Souza (2007), 
Margarida Dias (2007), Zita Possamai (2007), entre outros, dialogam com a 
pesquisa em reciprocidade com a proposta do estudo, corroborando em relevantes 
contribuições para o conhecimento e uso da linguagem iconográfica na sala de aula. 
O estudo dar-se-á a partir de pesquisas bibliográficas sobre a temática, e 
essencialmente, sob a ótica dos recursos metodológicos, realizando uma discussão 
sobre estes meios que podem contribuir na aprendizagem do educando na disciplina 
de História. 
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The use of imagery source on history teaching 
 
ABSTRACT  
 
This article subscribes to identify and highlight elements that can provide information 
regarding the use of images in teaching history as well as talking to some 
methodologies for the use of imagery source in teaching history. And it aims to discuss 
the methodological approach and its application in education, as a possibility of learning 
motivation. Demonstrate iconographic sources from a methodological possibility for 
inclusion in the discipline of history lessons. In which the authors Ana Heloisa (2007), 
Circe Bittencourt (2011, 2013), Maria Lindaci Souza (2007), Margarida Dias (2007), 
Zita Possamai (2007), among others, dialogue with research on reciprocity with the 
proposed study, corroborating in significant contributions to the knowledge and use of 
iconographic language in the classroom. The study from literature searches on the 
subject will give up, and essentially, from the perspective of methodological resources, 
conducting a discussion of these resources which can contribute to student learning in 
the discipline of history.  
 
 
Keywords: Images. Teaching of History. Language. 

 

 

 

 

 

 

A fonte imagética no ensino de História é uma das ferramentas 

metodológicas que tem ganhado visibilidade na proposta educativa e curricular das 

escolas. Ao passo de que a imagem vem ganhando contornos e estudos, em que vale 

salientar que num processo recente as imagens vêm sendo utilizada com mais 

frequência no ensino de história, outrora era utilizada para enaltecer grandes 

personagens, herois da história ou para ilustrar fatos e eventos.  

E nos últimos 20 anos, no Brasil, com o desenvolvimento da perspectiva da 

“Nova História” o trabalho com imagens tem sido ampliado, e encontrado com mais 

frequência em nosso cotidiano escolar. Outrora sendo eixo condutor de diversas 

pesquisas e trabalhos acadêmicos, representando relevância para a historiografia 

brasileira. Na qual, segundo Silva (2010, p. 174), a influência da “Escola dos 
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Annales787 foi fundamental para esse novo estatuto das imagens e outros documentos, 

o que ampliou os objetos de estudo da história”. Processo pelo qual houve a ampliação 

das fontes, e de seu respectivo conceito, contemplando as imagens como elemento ou 

ferramenta de trabalho do historiador.  

Ainda, persistem situações em que as imagens são introduzidas como 

ilustração ou reafirmação das fontes escritas, mas a imagem entra em cena nos 

estudos da atualidade para dá novos horizontes a pesquisa histórica, não que seja 

algo novo, mas a imagem tem “um papel de agente informativo e de portadora de 

informações e de significações” (FARIAS, 2009, p. 60). Além de instigar a curiosidade 

e múltiplas interpretações o que resulta em de fato repensar a história.  

O uso de imagens não é um fato recente, ou exclusivo da Nova História, as 

imagens foram utilizadas como símbolo e memória de uma história reproduzida e 

enraizada em interesses múltiplos de poucos, muitas vezes ela foi falseada, deixando 

elementos invisíveis e lacunas na história. Enquanto uns idolatram, outros rejeitam por 

apresentarem elementos que se contradizem. Nesse sentido, os positivistas utilizavam 

as imagens, mas com outros interesses, para reafirmar a narrativa factual, política, 

documental.  

 

A utilização das imagens como função ideológica e pedagógica das 
massas é muito antiga. Na Idade Média, por exemplo, a iconografia 
tinha função educativa primordial nas sociedades iletradas. No 
medievo, as imagens são compreendidas como um texto, um discurso. 
Uma cena representando Adão, Eva e a serpente no Paraíso tem 
relação direta com a cultura religiosa do período, significando a Queda 
do homem, a mundanidade do corpo e do sexo, a inferioridade e 
demonização da mulher, a punição divina para a desobediência 
humana... (SILVA, 2010, p. 175).  

 

Enquanto que a imagem tornou-se na contemporaneidade uma fonte de 

informação, podendo ser confiável ou não, capaz de transmitir ou estabelecer um 

diálogo com o receptor. Mas ela pode representar ou ser apenas um pano de fundo, 

descaracterizando seu potencial enquanto fonte. Exemplo disto é o artigo da Zita 

                                                           
 

787 Também conhecida por “escola francesa” por se contraporem a história que fosse somente 

política, narrativa e factual. Que tem como expoentes Lucien Febvre e a Marc Bloch, que 
fundaram a revista Annales em 1929.  
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Possamai788, intitulado de “Narrativas fotográficas sobre a cidade”, que trouxe como 

eixo condutor a tentativa de se produzir a partir da fotografia uma imagem da cidade de 

Porte Alegre moderna, encobrindo uma cidade colonial com traços interioranos.  

A autora chama a atenção para a sequência das fotografias e a posição das 

fotografias, que tinha por objetivo a tentativa de constituir e demonstrar uma cidade a 

caminho da modernidade, aspirante de lugar particular e com características 

essenciais da exuberância de uma cidade imponente, moderna e urbanizada. E a 

imagem tem esse artifício de transmitir uma ideia, representação ou encenação de 

algo, podendo ser um risco para discutir com os alunos as imagens, por isso ser 

indispensável verificar a origem da fonte, seu contexto histórico, ou até trazendo outras 

imagens como forma de vê-los discutindo e fazendo a história.  

Ela aponta para a suposição de que os documentos, sejam escritos ou 

imagéticos, não podem ser tidos como verdades absolutas. No artigo de Possamai ela 

direciona nosso olhar para esses detalhes imperceptíveis, naquela época a autora quis 

evidenciar a partir da narrativa fotografia uma cidade ideal, com edifícios monumentais 

e uma arquitetura arrojada. Mas a leitura e análise imagética deve ser um ponto crucial 

no uso de imagens, logo devemos lembrar-nos do contexto e situação em que se 

encontra essa fonte e seus interesses imbuídos na sua produção.  

A pintura da Primeira Missa no Brasil de Victor Meirelles é notoriamente 

uma imagem com lugar cativo nos livros didáticos, assim como símbolo da 

catequização católica no Brasil. E na realização de pesquisas em livros, revistas, 

periódicos e na internet essa imagem quase sempre é a que mais está presente em 

construir a harmonia entre portugueses, católicos e os indígenas. Harmonia que está 

explicitamente inerente à imagem, transmitindo e induzindo ao leitor uma visão.  

                                                           
 

788 Esse artigo é parte da tese de doutorado da autora, intitulada de Cidade fotografada: 
memória e esquecimento nos álbuns fotográficos de Porto Alegre – décadas de 1920 e 1930. 
Doutorado (História) – Programa de Pós-Graduação em História, Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. 



  

 | O USO DA FONTE IMAGÉTICA NO ENSINO DE HISTÓRIA 792 

 

 

Figura 01: Primeira Missa no Brasil de Victor Meirelles (1860) 

Disponível em www.infoescola.com/historia/a-primeira-missa-no-brasil/ 

 

A pintura de Victor Meirelles tem uma grande conotação e visibilidade seja 

nos livros didáticos, seja como precípua representatividade da época, retratando ou na 

tentativa de construir o quanto foi importante tanto para os portugueses, quanto para a 

expansão do catolicismo na América. E a imagem tem uma grande importância 

metodológica e histórica em sala de aula, e essa pintura se explorada com 

intencionalidade histórica é um grande recurso, ressaltando que, deve-se ter como 

pressuposto que a imagem não deve ser apreendida como representação fidedigna ou 

verdade histórica, por isso ser importante trazer se possível alguma imagens, para 

discutir e analisar criticamente as produções, conhecendo e produzindo o saber 

histórico.  

Segundo Santos (2008, p. 52), “as fontes iconográficas não devem ser 

usadas como mera ilustração. Elas devem ser como instrumento para a construção do 

saber histórico” [...]. Portanto, a pintura de Meirelles é fonte rica em detalhes, 

significados, representada pelo real, produzida mediante os interesses do produtor, 

imbuído de mensagens implícitas e explícitas de um dado momento de nossa história.  

Nesse itinerário a ilustração da Turma da Mônica de Maurício de Souza, 

adaptada por Ricardo Vitola, trás outros olhares sobre a Primeira Missão no Brasil, 

trazendo uma conotação cômica, mas também, um contexto histórico, que tem se 

tornado mais necessário introduzir imagens dessa natureza, tendo em vista a 

notoriedade e reciprocidades dos educandos mediante esse estilo imagético.  

http://www.infoescola.com/historia/a-primeira-missa-no-brasil/
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Figura 02: Primeira Missa no Brasil ilustrada pela Turma da Mônica de Maurício de Souza, adaptado por 

Rafael Vitola Brodbeck, 2013.  

Disponível em www.domesticaecclesia.blogspot.com.br  

 

Essa animação possibilita refletirmos sobre o quanto a imagem pode 

reconstruir a realidade, buscando a partir de outras percepções suscitar no educando 

diante de sua realidade, um olhar singular, particular da imagem. Vale salientar que 

essa imagem não diferente da outra tem sua intencionalidade, sendo que com um teor 

atípico, e Joly (2012, p. 14) faz uma discussão sobre esse tipo de imagem no sentido 

de referenciar que ao “emprego contemporâneo do termo “imagem” remete, na maioria 

das vezes, à imagem da mídia”.  

Os PCNs de História orientam que a linguagem imagética seja frisada em 

sala de aula com o objetivo de ampliar o conhecimento histórico: 

 

O aluno pode ser solicitado a ter suas principais impressões – o que 
observa. Depois identificar personagens nela presentes, suas ações, 
vestimentas, calçados e adornos, os ferros presos aos corpos de alguns 
deles, os demais objetos presentes na cena e suas características, o 
cenário, o tipo e o estilo de edificações ao fundo, o tipo de calçamento do 
ambiente, se há presença de vegetação, o que está em primeiro plano e 
ao fundo da gravura, sobre o que ela fala no seu conjunto e detalhes, 
onde aconteceu a cena, se passa a ideia de ser cotidiana ou um evento 
específico e raro, diferenças e semelhanças entre os personagens, suas 
vestimentas e ações, e os personagens e os objetos remetem para 
algum evento histórico conhecido (...). Além dessas indagações, o aluno 
pode ser solicitado a pesquisar quem é o artista, em que época a gravura 
foi feita, onde a gravura original pode ser encontrada, como foi 
preservada, desde quando e por qual meio tem sido divulgada etc. 
(BRASIL, 1998, p. 87).  

http://www.domesticaecclesia.blogspot.com.br/
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Entretanto, o ofício do historiador deve ser o de avaliar, questionar e 

interpretar o documento, analisando de forma holística, ou seja, de forma 

contextualizada em que se encontra o documento imagético. Não operando ou sendo 

induzido ao erro iconográfico no ensino de história, sendo, portanto indispensável a 

sua inserção compreender o significado e significante da relevância imagética.  

Segundo SILVA (2010, p. 173): 

O importante é ressaltar que toda e qualquer fonte está sempre imersa 
em condições sociais de produção e são discursos representacionais 
do real. As fontes expressam valores políticos, sociais, culturais e 
religiosos, que devem ser lidos de forma crítica e não como verdades 
naturais e inquestionáveis. 

 

 

A iconografia tem ampliado seu espaço no campo da História, e com a 

descentralização do documento escrito enquanto precípua fonte histórica, a fonte 

imagética difundiu-se e os estudos sobre sua relevância e perigos tem se tornado mais 

frequente. Entretanto devemos ter como princípio instigar e promover nos alunos a 

curiosidade diante das imagens, fomentar esse sentimento é um fator preponderante 

ao discutirmos a inserção da imagem em sala de aula. 

Nesse contexto Freire (2013, p. 33) aponta que: 

 

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como 
procura do esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, 
faz parte integrante do fenômeno vital.  

 

Nos livros didáticos, ainda, percebe ineficiências e falta de coerência entre 

imagem e texto, o que desconfigura a utilidade da fonte. Aliar esses elementos torna-

se viável e de fácil compreensão para o aluno, sendo uma ponte entre a imaginação, 

memória e história. Na qual o recurso imagético tem sido visto no ensino de História 

como uma nova forma de ensinar, e nos materiais didáticos as imagens devem ser 



  

 | O USO DA FONTE IMAGÉTICA NO ENSINO DE HISTÓRIA 795 

 

exploradas, tendo em vista que é um recurso mais viável aos alunos, mas não unívoco 

aos estudos iconográficos.  

A imagem enquanto fonte é um tipo de linguagem, que tenta traduzir ou 

transmitir um fato ou realidade de um tempo ou lugar, mas nem por isso a imagem é 

isenta de neutralidade ou portadora de informações. Seu uso pode ser válido ou 

revelador quanto a aspectos vistos como irrelevantes na História, no entanto pode ser 

que confunda e leve o professor ou historiador a caminhos perigosos, como por 

exemplo, perpetuar uma falsa informação.  

Outro fator importante nesse itinerário é o sujeito, ele é quem pode interferir 

ou modificar a posição ou a forma a ser reproduzida ou transmitida, escolhe o tema e 

dá significados e significantes. A imagem tem um produtor que tenta intencionalmente 

transmitir ideias, ideologias, informações, etc.  

O professor diante dessas peculiaridades pode enquanto mediador do saber 

histórico deve possibilitar ao aluno ampliar o conceito de História, partindo do presente 

e dialogando com o passado. Chamar a atenção que ao utilizar as imagens elas 

podem revelar mudanças e permanências, fazendo com que percebam o quanto as 

ações humanas podem modificar o espaço.  

Essa fonte além de fornecer elementos não tratados pelo documento escrito 

pode, ainda, ser uma ferramenta para se trabalhar novos problemas e abordagens, 

logo o professor e aluno podem ser sujeitos e produtores de um novo olhar sobre a 

imagem no ensino de História.  

Segundo Dionatan Felipe (2011, p. 02): 

 

A iconografia como ferramenta analítica/interpretativa para a ciência 
histórica torna-se bastante relevante para o professor, pois permite a 
análise de determinados períodos ou momentos, possibilitando um 
estudo rico, já que as formas iconográficas produzidas são carregadas 
de significados. 

 

O autor propõe que o professor mediante essa ferramenta possa usufruir e 

compartilhar do saber, sabendo da relevância que isto possa representar aos 

educandos. Permitindo a partir das imagens compreenderem processos históricos, 

mas como também pode contribuir da aquisição de saberes imperceptíveis no 

documento escrito.  
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 É importante ressaltar que a iconografia pode ser um material didático 

como também um recurso metodológico, mas um problema notório no uso de imagens 

no ensino de História é o limite ilustrativo das imagens. Pois o texto aliado a uma boa 

imagem facilita a aprendizagem do educando, bem como fornecer subsídios para a 

pesquisa ou fonte documental para os professores. Devem-se avaliar os trabalhos 

produzidos e a visibilidade que a fonte imagética tem no campo da História.  

Ana Molina (2007) faz menção em seu artigo “Ensino de História e Imagens: 

possibilidades de pesquisa” que a imagem está marcando a passagem da natureza 

para a linguagem e redefinindo o regime da visualidade contemporânea. As imagens 

ganha status e notoriedade na atualidade, passando a ser definida como fonte 

histórica.  

A imagem usada de forma adequada pode possibilitar ao professor múltiplas 

possibilidades de construção do conhecimento pelo educando, tornando-o um sujeito 

no processo educativo, crítico e ativo nas questões relacionadas ao ensino e 

aprendizagem. Entretanto utilizá-la como ilustração invalida a sua viabilidade utilitária 

no ensino de História, ressaltando, ainda, que seu caráter se entrelaça na perspectiva 

do saber que promove o conhecimento, assim como põem o leitor a confundir e se 

alienar diante de imagens fantásticas.  

Nas salas de aula tem se tornado comum o uso de imagens no ensino de 

História, mas em muitos casos essa ferramenta torna apenas algo que possa 

embelezar ou a tentativa de constitui um determinado fato ou acontecimento. Sendo 

uma metodologia atrasada de recorte e colagem, na qual só o recorte por si não 

representa contribuições relevantes que possa acarretar em algo produtivo para os 

ensinamentos históricos.  

Parece estranho, mas nas salas de aulas e muitos dos professores de 

História não tem, ainda, uma formação no sentido de que as imagens são fontes ou 

representações históricas de uma época, mas deve ressaltar que há um lado obscuro 

e que o professor diante das fontes deve interpretar e trazer imagens que realmente 

seja válido para a aprendizagem dos alunos.  

Segundo SILVA (2010, p. 180) tece um comentário sobre a importância de 

aliar texto e imagem, relativizando seus benefícios quanto as suas possibilidades, e ela 

afirma que: 

 

A sugestão de separar texto e imagem/ legenda é fundamental, pois se 
pensarmos na especificidade das imagens visuais veremos que 
comentários e legendas ou mesmo títulos podem modificar os sentidos 
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das imagens. O que pode também servir para mostrar a pluralidade e 
polissemia de sentidos existentes nas representações imagéticas. No 
entanto, algumas imagens dependem das informações textuais para 
serem compreendidas. O professor precisa estar também atento a esta 
questão. 

 

O discurso pode ser antigo sobre o ofício do historiador, mas, ainda temos 

obstáculos no que cerne ao uso de imagens no ensino de História. Pois seu significado 

pode transcender as expectativas de interpretações e imaginações, por isso torna-se 

transitável ao estudar o documento escrito usar as imagens como referência/ fonte/ 

ilustração. Mas que seja usada a favor da apreensão do saber histórico, trazendo 

elementos novos ou observando detalhes nunca percebidos.  

Transformando o saber mudo em saberes, capaz de produzir e transmitir 

informações do passado e projeções para o futuro da humanidade. Silva (2010, p. 177) 

dizia que “o trabalho com imagens em sala de aula pode ainda se constituir em uma 

experiência riquíssima de aprendizado, servindo para o questionamento das verdades 

imagéticas e, portanto, para a sua desnaturalização”. A iconografia é uma fonte como 

as outras, podendo ser verídica ou fidedigna a História, mas pode evidenciar ou tentar 

reproduzir mentiras. Sendo necessário ao usá-las identificar possíveis equívocos ou 

anacronismos.  

SILVA (2010, p. 181) aponta que “as imagens não são espelhos da 

realidade, nem devem ser utilizadas na condição de ilustração de temas [...]”, reafirma 

o sentido e significado das imagens no ensino de História. Elas representam o real.  

Baseado em pesquisas bibliográficas e análises imagéticas inerentes a 

historiografia iconográfica pude me debruçar sobre questionamentos, contribuições e 

perigos que a fonte imagética pode influenciar no estudo da História. Depreendendo-

me com as múltiplas facetas e possibilidades que podemos usufruir dessa ferramenta 

no ensino de História, seja como ferramenta pedagógica ou meio de mediatizar o 

ensino, trabalhando de forma didática e dialógica. Sem apresentar a imagem como 

símbolo ou simplesmente mera ilustração.   

Portanto apesar dos empecilhos e dificuldades encontradas na pesquisa é 

perceptível a necessidade dos professores de História compreender e explorar as 

imagens como fonte histórica, sendo um instrumento do historiador para que haja o 

preenchimento de lacunas da História. Nessa pesquisa autores como Bittencourt 

(2011; 2013), Joly (2012), Silva (2010) dentre outros forneceram subsídios a discussão 

literária sobre a fonte imagética no ensino de História.  
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Lembrando que a imagem pode transmitir outras linguagens, que não são 

encontradas no documento escrito, mas vale salientar que não quero condenar ou 

criticar a fonte escrita tem o pretexto de inserir de maneira didática a iconografia no 

ensino de História como uma ampliação dos saberes históricos, ou seja, sendo uma 

ponte entre o visível e o invisível. 

E esse estudo obteve êxitos e respostas frente às inquietações sobre a 

temática, haja vista que discutir sobre a imagem enquanto fonte histórica é um fato 

recente na História, e estudá-la me instigou a pesquisar diversos (as) autores (as) que 

fazem da imagem um elemento relevante no ensino de História. A imagem é uma 

expressão rica presente em nossa cultural, ignorá-la é sem dúvida um retrocesso, e 

usá-la no ensino tem grande valia tanto para os professores, quanto para os alunos 

que consomem as imagens em sala de aula.  
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“VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS NO ENSINO DE HISTÓRIA: A SOCIEDADE 

MEDIEVAL REPRESENTADA NO JOGO DE XADREZ” 
 

Paulo Sérgio da Silva789 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

 

Resumo 

Este trabalho consiste num relato de experiência no ensino de História realizado 

durante a II mostra cultural da Escola Estadual Desembargador Régulo Tinôco, 

Natal/RN no ano de 2013 que teve como tema “História: Jogos e esportes”. O objetivo 

é realizar uma reflexão voltada para a concepção do ato de ensinar tendo como 

princípio construir conhecimento histórico em sala de aula de forma lúdica, buscando 

desenvolver uma aprendizagem significativa entre os alunos. Este é um dos principais 

desafios no ensino de História destinado ao ensino básico: desenvolver metodologias 

atrativas de ensino, aplicáveis nas diversas realidades escolares do nosso país. 

Consideramos a experiência vivenciada como uma contribuição para motivar os alunos 

aprenderem história, buscando desconstruir a concepção de uma matéria escolar 

acumuladora de fatos sem significados em seus cotidianos. É com base na reflexão 

dessa experiência que apresentaremos nossa analise, sustentada por uma bibliografia 

e pesquisas sobre o tema. 

 

Palavras-chave: 1) Ensino de história; 2) História: Jogos e esportes; 3) Conhecimento 

histórico. 
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Considerações iniciais 

A necessidade de construir o conhecimento histórico de forma lúdica, sem 

deixar de ser significativa para o desenvolvimento cognitivo dos alunos é uma tarefa, 

cada vez mais, arduamente enfrentada pelos docentes da educação básica, nas salas 

de aulas espalhadas pelo país. Especificamente, os muitos professores disciplina de 

História deste nível de ensino, concordam com a necessidade de transformar as 

predominantes aulas tradicionais da disciplina em aulas de história mais lúdicas e 

atrativas sem deixar de ser significativa, que atraiam a atenção dos alunos para 

aprendizagem do conhecimento histórico.  

Diante disso, surge tal questão: como romper com as tradicionais e 

predominantes aulas de história desvinculadas da realidade social e cultural dos 

alunos, reprodutivas de conteúdos por meio de aulas expositivas cujo objetivo é 

apenas o aprendizado para resolver questões na avaliação periódica da turma? Como 

superar essa questão e suprir essa demanda? No nosso entendimento, o primeiro 

passo, seria reconhecer que o ensino de História destinado a escolarização básica 

necessita de uma reformulação em determinados espaços em que essas questões se 

inserem. Isso significa que é necessário rever conceitos e metodologias ainda 

predominantes no ato de ensinar história. Como a noção de que a disciplina objetiva, 

exclusivamente, apenas decorar e memorizar fatos históricos.  

O ensino de História pode ser mais que isso, sem abrir mão de que o alunado 

aprenda o conhecimento histórico e que faça sentido na vida desse sujeito.  E bem 

verdade de que as mudanças já estão em cursos em vários espaços espalhados no 

país. Muito professores já utilizam as novas metodologias com a utilização de recursos 

digitais. No entanto, carece ainda de uma maior efetivação e propagação nos diversos 

e diferentes espaços escolares do país.  

 

“Criação e aplicação do projeto xadrez humano e atividades complementares” 

Inicialmente, cabe ressaltar, que o relato da experiência no qual trataremos 

neste artigo, não tem a pretensão de indicar a forma “correta”, “única” e que se aplicará 

em todos os espaços escolares de ensino básico do país a maneira de se trabalhar 

junto ao alunado, dentre outros aspectos, a sociedade e a cultura da Europa medieval 

nas salas de aulas. O objetivo deste trabalho é compartilhar uma vivência e 

experiência no ensino de História que resultou ser positiva ao ensino de um 
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componente curricular dentro de um determinado contexto e espaço escolar. No nosso 

entendimento, a divulgação dessa experiência no ensino de História medieval, objetiva 

o enriquecimento das práticas e metodologias aplicadas pelos profissionais de história 

em sala de aula.  

  Tal experiência foi realizada na II mostra cultural da Escola Estadual 

Desembargador Régulo Tinôco, em Natal/RN, em novembro do ano de 2013, que teve 

como tema “História: Jogos e esportes”. O tema central da mostra foi escolhido devido 

ao momento singular, especialmente, vivenciado pela escola neste ano. Em frente à 

escola, estava sendo construindo o Estádio Arena das Dunas, umas das sedes da 

copa no mundo FIFA 2014 no Brasil. Tendo em vista a proximidade da Copa do 

Mundo, na cidade do Natal, especialmente nos arredores da escola, estava passando 

por mudanças de caráter urbano, principalmente na questão da mobilidade. No 

entanto, até o presente momento, a escola não está sendo contemplada com 

melhorias estruturais para melhor atender a sua clientela.  

Diante dessa situação, a II Mostra Cultural da escola, realizada neste ano, teve 

como tema: “História: Jogos e esportes”. Esse tema busca não só relacionar a história 

com os jogos e esportes, mas também chamar atenção e sensibilizar a comunidade 

para o descaso com a educação. Na qual a escola refletia e presenciava tal situação, 

principalmente devido ás deficiências estruturais presentes no espaço escolar. 

Com esse contexto sugestivo, os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), do subprojeto de História, que realizavam atividades nesta escola 

desde o ano de 2012, discutiram em reuniões semanais na escola com a professora de história da 

turma, a participação das turmas assistidas pelo programa junto á mostra cultural. 

Especificamente, ás turmas da 1ª série “A” e “B” do turno matutino do ensino médio regular da 

referida escola, foi planejado um projeto em conjunto em que buscasse relacionar o tema da 

mostra com o conteúdo curricular trabalhado em sala de aula naquelas turmas. Como o conteúdo 

era a Idade Média, a proposta central era à realização de atividades e apresentações ligadas ao 

jogo de xadrez.  Jogo este, considerado por muitos, um retrato da sociedade medieval. Além 

disso, por meio do jogo é possível estudar questões ligadas à educação, guerras medievais e os 

contatos culturais entre os povos e suas respectivas culturas na Idade Média. Conteúdo que 

estava sendo trabalhado nas aulas de história.  

 

A proposta destinada às turmas tinha como objetivo principal, ensinar História de forma 

lúdica, sem deixar de ser significativa para o aprendizado histórico dos alunos. Considerando 
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apenas as tradicionais aulas expositivas insuficientes, utilizamos o recurso lúdico do jogo de 

xadrez e dinâmicas de atividades em torno do jogo, realizadas em sala de aula, para construir 

uma aprendizagem significativa e gerar produtos para a mostra cultural.  

 

Dessa maneira, a escolha dessa forma de aprendizado deu-se pela necessidade de 

investigar e experimentar como se dá a aprendizagem dos conteúdos de história pelos alunos de 

Ensino Médio daquela escola e contexto, por meio da elaboração de um jogo de xadrez humano. 

Do ponto de vista pedagógico, os resultados dessa experiência poderão contribuir no ensino de 

História destinado a escolarização básica de nível médio. Possibilitando ao docente uma reflexão 

sobre a utilização das novas metodologias que torne o ensino de História lúdico, significativo e 

que atraia os alunos ao aprendizado dos conteúdos da disciplina. Vinculado aos objetivos 

principais da proposta, foram criados alguns objetivos que nortearam o projeto: 

 

(1) Compreender a organização política e social da Europa medieval por meio do jogo de xadrez. 

(2) Analisar ás tensões que predominaram nas relações sócio-culturais da Europa medieval. 

(3) Articular o período medieval com jogo do xadrez e mostrar que as peças pode ser uma forma de 

representação da sociedade no medievo. 

(4) Compreender os símbolos presentes no jogo de xadrez como uma forma de representação de 

uma realidade.  

(5) Compreender o contexto da difusão do xadrez na Idade Média. 

(6) Estimular a criatividade e o trabalho em grupo entre o alunado. 

   Para alcançar tais objetivos, realizamos junto com as turmas, momentos de leitura e 

discussão sobre a organização política e social do período e contexto compreendidos como 

Europa medieval e sua vinculação com o jogo de xadrez, a simbologia presente no jogo e estudo 

de suas regras. Esse primeiro momento foi de suma importância para o andamento das 

atividades seguintes do projeto. Foi como uma base de conhecimento necessário para seguir 

adiante. 

A fase seguinte do projeto foi criação de grupos designados a cumprirem 

determinadas atividades acordadas entre nós (bolsistas) e os alunos. O grupo “A” ficou 

designado pela elaboração do “Xadrez Humano”. Os alunos juntamente com os 

bolsistas e a professora da turma montaram um tabuleiro de xadrez em tamanho 

apropriado, produziram o figurino e criaram as falas de cada um durante a futura 

apresentação do xadrez humano na mostra cultural da escola. 
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Figura 01 – Montagem do tabuleiro de xadrez.  

     

Fonte: acervo do autor deste artigo. 

 

 

Figura 02 – Preparação do figurino. 

 

Fonte: acervo do autor deste artigo. 

 

O grupo “B” ficou responsável pela produção de um poema e um cordel popular 

ligados ao tema do xadrez no medievo. Os alunos realizaram pesquisas sobre o tema, 

com o intuito de aprofundar os conhecimentos já adquiridos em sala de aula, para 

poder contribuir no momento de criação do poema e do cordel.  

Figura 03 – Processo de elaboração do poema e do cordel. 
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Fonte: acervo do autor deste artigo. 

 

A última fase do projeto ocorreu no dia da apresentação das nossas atividades 

na II mostra cultural da escola. Assim, nossa participação no evento ocorreu por meio 

da realização das seguintes atividades: 

(1) Com intuito de incrementar nossa participação na mostra cultural, nós bolsistas e a 

professora das turmas, convidamos a poetisa potiguar popularmente conhecida como 

“Daluzinha”, para realizar uma apresentação de história contada, sobre o tema do 

xadrez e sua relação com o medievo europeu, abrindo nossas apresentações na 

mostra cultural da escola. 

 

Figura 04 – Apresentação da “história contada”. 

                

Fonte: acervo do autor deste artigo 
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(2) Apresentação de uma poesia e um cordel criado pelos alunos sobre o nosso tema no 

evento. 

Figura 05 – Apresentação da poesia e do cordel. 

     

Fonte: acervo do autor deste artigo. 

(3) O “xadrez humano”, na apresentação os personagens representaram as peças do 

jogo, tanto pelas vestimentas como pela participação oral. Na qual, os alunos 

explicavam ao público a peça do jogo que estava representando e o significado 

simbólico na sociedade medieval. Em seguida, simularam uma partida de xadrez. Para 

tal atividade, havia dois alunos que tinham o papel de representarem os jogadores. 

 

Figura 06 – Apresentação do “xadrez humano”. 

 

Fonte: acervo do autor deste artigo. 

 

Figura 07 – Apresentação do “xadrez humano”. 
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Fonte: acervo do autor deste artigo. 

 

Durante as nossas apresentações na mostra cultural, pudemos observar que a 

comunidade escolar se interessou bastante pelas nossas atividades. Isso foi notado 

pela forma de olhar e os significativos aplausos, a cada fase das apresentações. Sinal 

de que o trabalho desempenhado pelos alunos foi bastante produtivo, significativo e 

valorizado. De certa forma, a busca por tentar retratar, mesmo que de maneira simples 

e limitada, a sociedade medieval por meio de apresentações artísticas, foi um meio 

lúdico que utilizamos para promover um aprendizado significativo no alunado. Vale 

ressaltar que para atingir tais objetivos, os alunos: estudaram, criaram, produziram e 

trabalharam em equipe. Logo, as apresentações na mostra cultural foram resultado de 

um processo contínuo de atividades. 

 

Figura 08 – Momento depois da apresentação. 
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Fonte: acervo do autor deste artigo. 

 

 

Conclusão 

Ao utilizar o jogo de xadrez como recurso didático para estudar as tensões que 

predominaram nas relações sócio-culturais da Europa medieval e buscar realizar junto 

com o alunado a apresentação de um xadrez humano, tivermos o intuito de atrair os 

discentes para uma experiência de aprendizado do conhecimento histórico e 

aprofundamento de questões pertinentes ao tema estudado de uma forma mais 

interessante, lúdica e significativa. Logo, nossa intenção de ensinar temas ligados a 

história da Europa medieval com o recurso do jogo de xadrez nas aulas atingiu 

resultados satisfatórios. Para que tais resultados finais fossem atingidos, cabe ressaltar 

ás pesquisas que embasaram nosso projeto e um planejamento prévio das atividades 

que foram desenvolvidas em parceria com os alunos, contribuindo decisivamente no 

sucesso que foi ás apresentações realizadas pelo alunado na mostra cultural.   

Para medirmos o aprendizado e os impactos adquiridos pelos alunos que 

participaram do projeto, no início das atividades, criamos uma ficha de avaliação 

continua. Na qual, tinha pontos de observação que íamos preenchendo a cada 

atividade. Os resultados foram positivos. Além desse instrumento de avaliação, em 

momento posterior a mostra cultural, juntamente com o alunado, foi realizado um 

balaço das nossas atividades ligadas à mostra cultural. Nas falas dos alunos 

percebemos uma avaliação positiva de todo o projeto.   

Uma das maiores contribuições que o projeto proporcionou para nós bolsistas 

que participamos deste projeto, foi á oportunidade de vivenciar, mesmo por um curto 

período, o ensino de História destinado a escolarização básica, interpretando o papel 

de professor em formação. Conhecendo uma dinâmica cotidiana de ensino-

aprendizado naquele espaço escolar. Possibilitando também estabelecermos durante o 

projeto, interações entre professor-aluno. Também, tivemos a oportunidade de 

realizarmos planejamentos de atividades, experimentarmos metodologias de ensino-

aprendizagem e recursos didáticos em intervenções em sala de aula. Atividades 

cotidianamente executadas pelos professores. Sem dúvida, essa experiência foi uma 

contribuição sólida no processo de formação docente.  
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 Assim, pensar na docência no período de formação é importante e necessário 

para que nós bolsistas e discentes de um curso de licenciatura, estejamos mais 

preparados para enfrentar as dificuldades e desafios que a profissão impõe.  
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Pensar o espaço da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação, na 

Capitania do Rio Grande, exige do pesquisador o contato com a documentação 

eclesiástica produzida para o período. Embora poucos documentos tenham 

sobrevivido à ação temporal, essa pesquisa fundamenta-se nos registros de batismos 

dessa Freguesia, no período entre 1681 e 1714, por ser a série mais remota 

encontrada em condições de manuseamento e por permitir ao pesquisador 

compreender tanto os aspectos gerais da população – etnias, número de batizados, 

condição social (livre, escravo), dentre outros - quanto o processo de transformação 

espacial desencadeado neste período de consolidação do povoamento litorâneo.   

O livro de batismos da Freguesia conta com um total de 930 registros realizados 

em diversas igrejas e capelas dessa jurisdição eclesiástica. Com base nessa 

diversificação dos locais onde ocorriam esses batizados e com o intuito de entender os 

pormenores dessa complexa organização espacial, pretende-se abordar nesse 

capítulo como estava disposto esse espaço que, como o próprio título sugere, era 

plural, sendo dotado de pelo menos três lógicas passíveis de análise, que são: 1) o 

espaço da cidade do Natal, que mistura jurisdições eclesiásticas e administrativas 

(civis/militares); 2) o espaço dos aldeamentos, cujas ordens religiosas – carmelitas, 

jesuítas, franciscanos – eram inteiramente responsáveis, sem intervenção incisiva de 

outros setores administrativos; 3) os espaços das “povoações outras”, que não eram 

nem aldeamentos, nem cidades e, justamente por isso, tinham uma jurisdição ainda 

mais fluida. Além disso, pode-se pensar ainda uma quarta divisão espacial, levando 

em consideração o sertão, espaço ainda em processo de conquista à época. 

Para entender a pluralidade do espaço da Freguesia de Nossa Senhora da 

Apresentação, única da Capitania do Rio Grande, no período desse estudo (1681-

1714), faz-se necessário apresentar a disposição dos marcos da presença da Igreja 

católica e de sua jurisdição na localidade. Embora comumente se acredite que os 

limites da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação fossem os mesmos da 

Capitania do Rio Grande, percebeu-se, ao mapear as capelas e igrejas pertencentes à 

Freguesia em questão, que esses limites eram demasiado díspares. 

Ainda que a Igreja católica tivesse a pretensão de ocupar todo o domínio 

administrativo da Coroa, representado pela Capitania do Rio Grande, de maneira geral, 

mailto:renata_assuncao_costa@hotmail.com
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seu poder, nesse período (1681-1714), limitava-se a área litorânea da capitania, 

sobretudo a porção litorânea ao sul da Capitania do Rio Grande, indo até a localidade 

de Camaratuba, já pertencente à Capitania vizinha ao sul – Filipéia de Nossa Senhora 

das Neves (atual Paraíba). 

A Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação possuía três igrejas – sendo 

uma matriz e mais duas outras sucursais - e nove capelas sob seu domínio.790 Esse 

domínio da igreja será aqui chamado de circunscrição eclesiástica.791 Por circunscrição 

eclesiástica de Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação entende-se as áreas de 

atuação da igreja, fossem áreas de jurisdição excessivamente religiosas, pela 

presença constante do clero regular, fossem áreas onde o poder eclesiástico poderia 

esbarrar no civil, ou mesmo ser complementar, como será trabalhado nos tópicos 

seguintes, fossem ainda localidades onde havia uma rotatividade significativa de 

eclesiásticos, de uma maneira geral, afinal, a presença nessas duas últimas 

espacialidades era do clero secular. 

As três igrejas da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação eram a Igreja 

Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, criada desde o início da colonização, 

sendo a mais importante e tendo a presença fixa de um vigário, além das outras duas 

igrejas, pertencentes à Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação. Estas últimas 

estavam situadas em aldeamentos – a Igreja de São Miguel do Guajiru (Extremoz) e a 

Igreja de São João das Guaraíras (Arez). Estima-se que esses aldeamentos792 

existissem desde o início do século XVII, sendo interrompidos no período holandês e 

tendo recomeço com o processo de repovoamento. No ano de 1681, essas missões já 

estavam novamente fixadas.793  

Consoante a essas igrejas, a documentação analisada conta com um total de 

nove capelas, a saber: Capela de Santo Antônio do Potengi, Capela de Nossa Senhora 

do Ó, também chamada de Capela de Nossa Senhora da Expectação, Capela de São 

                                                           
 

790 Essas informações estão dispostas na documentação analisada e não considera a Missão do Apodi, pelo fato de 
não aparecer, em momento algum nos registros trabalhados. 
791 Conceito de Cláudia Damasceno adaptado para a realidade da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação. O 
“sertão” era o espaço desconhecido pelo português, o interior das capitanias, de forma geral. Embora Damasceno 
trabalhe com uma Capitania de estrutura muito particular, como Minas Gerais, acredita-se que esse conceito seja 
aplicável para a Capitania do Rio Grande, pelo fato de assemelhar-se às explicações dadas na documentação em 
geral.  
792

 Aldeamentos eram reduções missionárias indígenas, tendo assim a atuação de missionários de ordens religiosas. 

Aldeias, por sua vez, eram onde viviam os indígenas, sem a presença de eclesiásticos. Mesmo havendo essa 

diferenciação, é possível que os aldeamentos tenham sido aldeias anteriormente, ou seja, que os aldeamentos 

tenham sido criados em localidades previamente habitadas por índios. 
793 LOPES, Fátima Martins. Em Nome da Liberdade: As vilas de índios do Rio Grande do Norte sob o diretório 
pombalino no século XVIII. Tese de Doutorado, UFPE, 2005. 
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Gonçalo, Capela de Nossa Senhora da Purificação, Capela de Nossa Senhora do 

Desterro, Capela de Cunhaú, Capela de Nossa Senhora do Socorro, Capela de 

Camaratuba (PB) e Capela da Missão de Ceará-Mirim.794 Sabe-se ainda, com base 

nos trabalhos das historiadoras Denise Monteiro e Fátima Lopes795, ambos sobre o Rio 

Grande do Norte, que no período desse estudo (1681-1714) já se tinha a Missão do 

Apodi, situada no sertão da Capitania. Contudo, esse trabalho não abordará essa 

missão, pelo fato de não aparecer nenhum indício na documentação utilizada.  

As igrejas e capelas da circunscrição eclesiástica da Freguesia de Nossa 

Senhora da Apresentação estavam situadas no litoral da Capitania do Rio Grande, 

mas isso não configurava uma prerrogativa de que a jurisdição da igreja esbarrasse 

nos limites dos sertões796 da Capitania, evidenciando apenas que o litoral estaria, 

nesse primeiro momento, consolidando-se e, apenas posteriormente, expandiria suas 

aglomerações rumo ao sertão. A Igreja teve papel fundamental tanto no processo de 

consolidação do povoamento realizado no litoral, quanto na expansão dessas 

fronteiras, ainda consideradas abertas, chamadas de sertão ou mesmo de sertões.797 

De acordo com o geógrafo Robert Moraes, essas fronteiras, ou fundos 

territoriais, seriam áreas ainda não devassadas pelo colonizador pelo fato de não se ter 

um conhecimento tão profícuo sobre as mesmas sendo, “(...) apenas genericamente 

assinaladas na cartografia da época”. Moraes continua sua análise afirmando que os 

sertões eram lugares ainda sob domínio da natureza e dos “naturais”, diferentemente 

das porções de terra litorâneas onde havia várias aglomerações de colonos.798  

Por não terem esse domínio do sertão, os eclesiásticos das ordens religiosas, 

junto aos colonos, levaram certo tempo para adentrar esse sertão. Consoante ao 

desconhecimento das localidades estava o perigo oferecido pelas populações 

indígenas não cristianizadas, cujas guerras entre estes últimos e os colonos eram 

frequentes tendo seu ápice na chamada “Guerra dos Bárbaros”, que seria a junção de 

vários conflitos entre essas populações indígenas e os colonizadores. Deve-se 

mencionar que, embora os eclesiásticos e os colonos não tivessem amplo 

                                                           
 

794 Livro de registro de batismos da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação (1681-1714).  
795 LOPES, 2005; MONTEIRO, 2007. 
796 A definição de Cláudia Damasceno de sertão é de uma localidade formada por matos e campos onde viviam 
grupos esparsos de povos indígenas, e nos quais os brancos raramente se aventuravam.  DAMASCENO, Cláudia. 
Arraiais e vilas d'el rei: espaço e poder nas Minas setecentistas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. p. 25. 
797 MORAES, Robert. Bases da formação territorial do Brasil: o território colonial brasileiro no longo século XVI. 
São Paulo: HUCITEC, 2000. p. 69. 
798 Idem. 
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conhecimento acerca do sertão(ões), alguns viajantes ou mesmo aventureiros já 

tinham feito incursões a essas localidades, não se tendo um desconhecimento total.799  

Foi antes dessa entrada ao sertão que as primeiras aglomerações litorâneas 

foram sendo construídas e consolidadas, ambas com forte influência da Igreja católica, 

mas também, obviamente, da própria Coroa portuguesa, maior interessada na 

ocupação desses novos espaços. Cada uma dessas aglomerações, 

independentemente de serem espaços administrativos, aldeamentos indígenas, ou 

mesmo “povoações outras”, estavam dispostas conforme a lógica eclesiástica. 

 Entende-se então que os espaços da Capitania do Rio Grande passaram por 

um processo de cristianização, passando a pertencer a lógica da circunscrição 

eclesiástica. A cristianização espacial, notadamente realizada pela Igreja católica, 

alterou significativamente o espaço inicial, incorporando a lógica europeia às 

localidades, seja por meio da implementação de uma nova ordem nos espaços – 

disposição das ruas, casas e prédios, de forma geral, em relação à Igreja – seja na 

transformação cultural que esse contato proporcionou.  

Desse modo, é importante perceber a visão dos missionários e dos padres 

seculares sobre a imposição de uma cultura ou de uma nova lógica espacial, para não 

recair no erro de pensar que os padres não tinham um intuito positivo em converter 

essas pessoas. Segundo Eduardo Hoornaert, esse contato com a doutrina católica 

“(...) instala uma ordem completamente nova, baseada na procura de fraternidade com 

o indígena, com o africano, com o irmão pobre e rejeitado pela implantação do sistema 

colonial”.800  

Embora os eclesiásticos - tanto o clero regular, quanto o secular – tivessem uma 

prática de imposição de uma cultura, deve-se relativizar. Perceber que esses 

missionários fizeram inúmeras benfeitorias aos povos indígenas e africanos e que, 

tinham um propósito salvacionista em relação a esses povos. Cristianizar pessoas e 

espaços significa, pois, conferir aos mesmos a oportunidade de serem salvos, segundo 

o catolicismo. O catolicismo era entendido como única e verdadeira fé, o que 

marginalizava as demais religiões, entendidas, pelos portugueses, como idolatria, 

barbárie, aberração da verdadeira fé 

                                                           
 

799 SILVA, Tyego Franklim. O sertão do capitão e do “paulista”: a bipolarização do poder no sertão do Rio Grande 
Colonial (1695-1700). Anais Eletrônicos da ANPUH, 2013. p. 1-18. 
800 HISTÓRIA da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo. Eduardo Hornaert... [et al]. 5 ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. p. 28. 
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Todavia, o processo de cristianização não teria ocorrido igualmente em todas as 

localidades da Capitania. Os registros de batismos, somados à historiografia que se 

tem produzida para o período, apontam para a percepção de que a cristianização 

espacial ocorreu de duas formas mais efetivas. A primeira dessas formas foi pensada 

para as localidades onde viviam basicamente colonos - embora se tivesse a presença 

de indígenas, mestiços e mesmo de escravos africanos -, sendo trabalhado aqui 

especificamente o caso da cidade do Natal. Já a segunda lógica de cristianização era 

atribuída aos aldeamentos, formados supostamente apenas por índios, que teriam uma 

presença ainda mais significativa da Igreja, sendo um espaço eclesiástico por 

excelência, como pensou Rubenilson Teixeira.801  

Desta feita, o capítulo divide-se em três momentos, justamente objetivando 

ressaltar as diferenças e similaridades entre esses três espaços, o da cidade do Natal, 

o espaço dos aldeamentos, de maneira geral e o espaço das “povoações outras”. A 

análise será iniciada pela cidade do Natal, sendo complementada, no segundo tópico, 

pelo espaço dos aldeamentos e, por fim, sendo enfatizadas as “povoações outras”, que 

não seriam nem cidades, nem aldeamentos. O intuito de pensar esse espaço com 

base em pelo menos essas três lógicas é o de perceber a complexidade de se 

compreender o espaço no período colonial, quando os limites e fronteiras ainda 

estavam sendo definidos pelas populações e instituições. 

 

Espaço civil ou eclesiástico? 

Apesar de nascer com o título de cidade, Natal, no primeiro momento de seu 

povoamento, era bastante incipiente em termos de estrutura física – capelas, casas. 

De acordo com Rubenilson Brazão, Natal seria “(...) tão somente um burgo 

extremamente modesto, desde a sua fundação, em 1599, e assim permaneceu por 

muito tempo. Seu desenvolvimento somente se torna realidade no século XX”.802. Para 

Teixeira, o título de cidade, conferido a Natal, tinha razões geopolíticas e não de 

estrutura. De forma oposta sabe-se que, no período Filipino, não se criava vilas, 

apenas cidades, motivo pelo qual Natal, embora sem estrutura de cidade, foi criada 

como uma. 

                                                           
 

801 TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. Da cidade de Deus à cidade dos homens: a secularização do uso, da forma e da 
função urbana. Natal: EDUFRN, 2009.  
802 TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. Da cidade de Deus à cidade dos homens: a secularização do uso, da forma e da 
função urbana. Natal: EDUFRN, 2009. p. 41. 
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Desde antes da sua fundação, a cidade do Natal contava com a presença de 

religiosos que intentavam cristianizar os habitantes daquela terra e aqueles novos 

espaços. Segundo Denise Monteiro, a atuação dos religiosos foi iniciada desde o ano 

de 1597. Os religiosos teriam vindo para a Capitania do Rio Grande na expedição de 

Feliciano Coelho e Mascarenhas Homem. Para a autora, a Igreja foi fundamental para 

a conquista e ocupação dos territórios, sendo uma instituição social de suma 

importância nos reinos católicos de Portugal e Espanha, “que promoveram aquela 

colonização”.803  

Apesar de ter sido iniciada tão remotamente, em relação à história da própria 

capitania, ainda no final do século XVI, o processo de ocupação territorial da Capitania 

do Rio Grande - inicialmente apenas a faixa litorânea - foi estagnado em decorrência 

da invasão holandesa. A invasão holandesa acabou por destruir as primeiras 

construções portuguesas, além de paralisar o processo de interferência da Igreja 

católica – cristianização espacial. Deve-se lembrar, pois, que nesse período existia o 

Padroado, sendo o rei responsável pela administração e organização da Igreja 

católica. Assim, os interesses da Coroa portuguesa e da Igreja católica eram 

semelhantes, não destoando nesse processo de conquista espacial. 

Com a expulsão dos holandeses, em 1654, iniciou-se, novamente, os processos 

de cristianização espacial, da Igreja, e de povoamento, da Coroa, lembrando sempre 

que esses processos eram complementares, não dicotômicos. A Coroa portuguesa, 

preocupada com o risco de uma nova invasão à América, ordena que se povoe o 

máximo de localidades que fosse possível nesse momento. A Coroa portuguesa 

preocupava-se ainda, segundo Lopes, com a ameaça constante que a França e a 

Inglaterra representavam às colônias, até a primeira metade do século XVIII.804 Data-se 

então dessa época, de eliminação dos holandeses, as primeiras incursões ao sertão 

da capitania.805  

A Capitania do Rio Grande estava em ruína após a expulsão holandesa, 

segundo os relatos de Câmara Cascudo. Em Natal, havia poucos moradores e as 

casas estavam desmoronadas e abandonadas, em sua maioria. Os campos estariam 

inutilizados e o gado desaparecido. Os reparos de maior urgência eram a construção 

do forte “meio no chão” e da Matriz, arrasada pela invasão. Constata-se que, uma 

                                                           
 

803 MONTEIRO, Denise M. Introdução à História do Rio Grande do Norte. Natal (RN), EDUFRN, 2007. 
804 LOPES, Fátima Martins. Em Nome da Liberdade: As vilas de índios do Rio Grande do Norte sob o diretório 
pombalino no século XVIII. Tese de Doutorado, UFPE, 2005. p. 38. 
805 Op. Cit. p. 45. 
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estrutura já fragilizada, como era a da Igreja Matriz, tinha sido devastada pela 

presença holandesa, o que corroborou, ainda mais, para esse “atraso” estrutural dos 

prédios da Capitania, nesse caso específico, de Natal. 

Passado esse momento inicial de povoação da cidade do Natal, eis que a 

população foi afastada de suas moradias iniciais por ocasião da invasão holandesa. 

Após o período dessa invasão, a cidade do Natal precisava ser repovoada. Para tanto, 

mais uma vez a Coroa portuguesa contou com o auxílio da Igreja católica que tratou de 

reconstruir a Igreja Matriz, no local onde se tinha a antiga capela, visando atrair e fixar 

os colonos em seu entorno. Desta feita, a Igreja católica, por meio de prédios e 

missionários, cristianizava, mais uma vez, o espaço da aglomeração de Natal, 

enfatizando o caráter eclesiástico da cidade, colocando-o sob o julgo da Freguesia de 

Nossa Senhora da Apresentação. 

Pouco mais de uma centena de anos após a fundação de Natal, 

especificamente no ano de 1722, período já posterior a esse estudo, o capitão-mor 

José Pereira da Fonseca descreveu ao rei Dom João V, que Natal teria 30 casas, 

sendo o entorno dessas casas constituído apenas por matos.806 A informação do 

capitão-mor José Pereira da Fonseca, uma autoridade civil-militar, coincide com os 

dados apresentados pelo Bispo de Olinda, Dom Luís de Santa Tereza, ao Papa Bento 

XIV, no ano de 1747. Segundo o Bispo, mais de duas décadas depois, Natal era 

extremamente pobre, tendo “(...) além do título de cidade, igreja paroquial e poucas 

casas”. Concluiu seu relato afirmando que Natal nada teria que representasse a forma 

de cidade.807  

Percebe-se, então, com base nos relatos administrativos (civil-militar) e 

eclesiásticos, que na primeira metade do século XVIII, Natal ainda passava por um 

processo de consolidação de seus espaços. Acredita-se nessa consolidação uma vez 

que o processo de cristianização espacial, somado ao processo da administração civil-

militar, foram iniciados em 1598 e 1599, respectivamente, mas em termos de estrutura 

física, a cidade pouco tinha se modificado, tendo uma lógica semelhante a de sua 

conquista inicial.808 Como as datas revelam, a aglomeração do que viria a ser a Cidade 

do Natal foi criada após a criação da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação, 

em 1598. 

                                                           
 

806 LIRA, A. Tavares. História do Rio Grande do Norte. Natal, José Augusto, 1982. p. 137. 
807 MARINHO, Francisco Fernandes. O Rio Grande do Norte sob o olhar dos bispos de Olinda. Natal, 2006. 
808 SILVA FILHO, José Rodrigues. Os homens de Deus na terra dos homens: os vigários seculares na Capitania do 
Rio Grande no século XVIII. Monografia de conclusão do curso de História, UFRN. 2012. p. 31. 
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O pioneirismo da Igreja católica em fundar uma capela conferia ao espaço a 

primeira modificação de sua lógica, passando por um processo de cristianização. 

Desde a fundação da Cidade do Natal, a primeira capela teria sido erguida como 

símbolo da presença da Igreja católica, somado, neste período de vinculação entre 

Igreja e Estado, à própria imposição da presença da Coroa portuguesa. A construção 

de uma capela, que viria a se tornar a Igreja Matriz da Freguesia de Nossa Senhora da 

Apresentação, tinha o intuito de construir uma povoação em seu entorno, significando 

ou vindo a tornar-se um marco de povoamento estável. Ainda que Natal fosse 

apresentada nos discursos civil e eclesiástico como uma cidade embrionária, 

configurava a aglomeração mais importante e mais consolidada - segundo a lógica da 

Igreja católica, ou seja, do ponto de vista do colonizador - da Capitania do Rio Grande.  

A casa de câmara e cadeia, por sua vez, datava de 1611, sendo a primeira 

construção sabida de ordem civil. Em 1674, essa casa de câmara e cadeia estava 

praticamente arruinada, sendo construída uma segunda casa entre 1675 e 1676.809 No 

ano de 1709, essa segunda casa terminada em 1676 ameaçava ruir em razão de um 

inverno muito chuvoso.810 A cidade do Natal também teve, em sua composição física, a 

construção de um pelourinho. 

No que concerne à população de Natal, sabe-se que esta teria, segundo 

Teixeira, entre 210 e 280 habitantes, no século XVII. Esses dados, de Teixeira, são 

aproximações bastante superficiais, pela impossibilidade que esse autor afirma ter em 

relação ao acesso dessas informações de forma mais precisas. O cálculo foi feito com 

base em uma suposição de que Natal teria 30 casas e, que estas teriam cerca de sete 

ou oito indivíduos residindo em cada uma delas, o que daria esse total entre 210 e 280 

moradores. Embora esses números tenham se elevado consideravelmente, por 

atribuição da construção da Igreja Matriz, criada justamente no sentido de arregimentar 

seus fregueses para o entorno da igreja, povoando assim a cidade, percebe-se que, na 

primeira metade do século XVIII, a população ainda não atingia os 1000 habitantes.  

Acredita-se na inviabilidade de estimar esses dados pela imprecisão, afinal, não 

se garante que cada casa tivesse esse número de pessoas, podendo esse número ser 

bastante elevado, como a documentação trabalhada acabou comprovando. A pesquisa 

realizada, com base nos registros de batismos, contrapõe-se aos dados levantados 

pelo autor. No período de 1681 a 1714, um total de 300 indivíduos foram batizados 

                                                           
 

809 Op. Cit. p. 71. 
810 MEDEIROS FILHO, Olavo de. Matriz de Nossa Senhora da Apresentação do Rio Grande: Do seu início até o ano 
de 1822. Terra Natalense. Natal: Fundação José Augusto, 1991. p. 101. 
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apenas da Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, de um total de 930 indivíduos 

batizados em toda a Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação, estimando-se que 

o número desses habitantes fosse bem maior, afinal, os registros envolvem outras 

pessoas, tais quais, mães, pais, padrinhos, padres, que também fazem parte da 

população desse período.811  

Assim, enquanto que Teixeira afirma que o máximo de indivíduos da Cidade do 

Natal seria de no máximo 280 habitantes, a análise realizada, com base no Livro de 

Registros da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação demonstra que, para a 

Cidade do Natal, tinha-se um número de 300 pessoas sendo apenas batizadas. Se 

estipular um cálculo, baseando-se apenas na família possível, citada nos batizados, 

esse número seria multiplicado por pelo menos três: o indivíduo batizado (1), seu pai 

(2) e sua mãe (3). Essa multiplicação desembocaria em um total de, pelo menos, 900 

indivíduos residindo na localidade. Sabe-se também que alguns pais se repetem na 

documentação, o que diminuiria os números evidenciados por esse cálculo estimativo, 

contudo, os padrinhos não entraram no mesmo, o que revela que somente a Cidade do 

Natal teria mais de 1000 moradores nesse período. 

Esses moradores, muito provavelmente, foram atraídos à cidade do Natal pelo 

fato dessa cidade ter uma Igreja Matriz, o que era fundamental para os portugueses, 

naquele período. Esse processo de cristianização espacial era visível à época. As 

igrejas, sempre que possível – não somente as de Natal, mas em várias localidades 

existentes no período desse estudo – foram erguidas em montes,812 possibilitando uma 

maior visibilidade, nos casos de possíveis invasões e, sobretudo, para servir como 

referência aos que chegam, sendo a primeira visão, e experiência espacial, daqueles 

que chegavam a essas aglomerações.813  

Nesse sentido pode-se pensar o espaço da Freguesia de Nossa Senhora da 

Apresentação com base na concepção de experiência para Yi-Fu Tuan. Conforme a 

lógica de espacialização, em Tuan, a experiência implicaria na capacidade de aprender 

com a própria vivência, ou seja, os lugares são entendidos com base na 

experimentação pessoal. Quando são vivenciados, os espaços ganham significados, 

tornando-se lugares. Essa experiência, com o espaço, que o torna lugar, depende da 

forma de viver e sentir o mundo, fazendo com que seja diferente, dotando-o de 

                                                           
 

811 Livro de registro de batismos da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação (1681-1714). 
812 Op. Cit. p. 208. 
813 TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983. p. 12-13. 
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sentimento. Essa relação espacial é conferida pelos sentidos do homem, que 

organizam sua relação com o mesmo.814  

Nesse caso, se os órgãos sensoriais – cinestesia815, visão e tato - são 

responsáveis pela experimentação que o homem fará do espaço, logo, as igrejas 

construídas em pequenos montes, para serem vistas desde a chegada das pessoas às 

determinadas aglomerações, tornavam-se então a primeira relação espacial que o 

sujeito recém-chegado teria. Pela importância que a visão e a cinestesia teriam, 

segundo Tuan, o espaço da Cidade do Natal, assim como outro espaço criado sob os 

moldes eclesiásticos, no caso específico de Natal, estabelecidos por seculares, faziam 

com que os indivíduos criassem relações pessoais com esse espaço.  

Assim sendo, a importância que a Igreja católica tinha naquele momento, 

inclusive sobre a questão espacial, somente se reafirma, dotando o espaço e os 

lugares de sua presença. A forma de Natal apontava várias características que 

ressaltavam a sacralização do espaço urbano, tanto em relação às ruas, dispostas 

perpendicularmente, em relação à Igreja, sua nomenclatura, “Natal”, nascimento do 

menino Jesus, como também na localização dos edifícios religiosos. A Igreja Matriz, 

situada em Natal, figurava um centro na Freguesia de Nossa Senhora da 

Apresentação, de modo que, todos os demais prédios deveriam se organizar segundo 

a configuração da mesma. A Igreja era o centro de todas as coisas, os prédios, 

religiosos, ou não, deviam seguir a ordem determinada por aquela construção.816  

Ao analisar o espaço da Cidade do Natal, deve-se, no entanto, ter em mente a 

dualidade organizativa. Natal não configurava um espaço estritamente sagrado, tendo 

imbricado na sua formação o caráter civil. Mesmo que a Igreja católica e a Coroa 

portuguesa estivessem atreladas, no período desse trabalho, a cidade do Natal 

contava, em seu espaço, com marcos tanto do poder eclesiástico, quanto do poder 

civil. Como mencionado acima, ainda que a capela/igreja tivesse papel fundamental na 

aglomeração, não era o único prédio construído, nem mesmo o único poderio ativo da 

localidade. Pela condição de cidade, Natal necessitava de prédios e funcionários, 

vassalos d’El Rei, que se certificassem desse poder administrativo e da manutenção 

do poder da Coroa portuguesa sobre suas localidades. Um exemplo desse marco do 

poder civil era justamente a já citada casa de câmara e cadeia. 

                                                           
 

814 Idem. 
815 Cinestesia ou propriocepção são termos utilizados para designar a capacidade em reconhecer a localização 
espacial do corpo, sua posição e orientação, sem utilizar a visão. 
816 Op. Cit. p. 50-51. 
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Apesar de mantenedora de duas jurisdições, uma eclesiástica e outra civil, o 

intuito dessa análise é mostrar que, a Cidade do Natal, mesmo que não fosse regida 

exclusivamente pelo poder da Igreja católica, bem como outras localidades com perfil 

semelhante, tinha uma vida religiosa bastante significativa, o que não despreza, por 

outro lado, o fator incisivo do poder civil. Desse modo, os próprios membros do poder 

local (civil), até mesmo pela vinculação entre Igreja e Estado, deveriam, 

obrigatoriamente, participar das procissões que aconteciam na cidade, o que denota 

uma relativa subordinação do poder secular ao espiritual (eclesiástico), que poderiam 

ser expropriados de seus cargos caso não obedecessem a essa determinação. De 

forma semelhante, as festas políticas estavam intrinsecamente ligadas às religiosas.817  

A presença da Igreja era tão significativa, a ponto do tempo, na Freguesia de 

Nossa Senhora da Apresentação, ser marcado por essa sacralização e, 

consequentemente, o cotidiano desses fregueses. As atividades eram marcadas pelo 

toque dos sinos das igrejas, tocado para marcar as horas nessas localidades. Três 

toques desses sinos, por exemplo, marcavam a hora da trindade que era o horário do 

jantar.818 Os toques dos sinos variavam de acordo com o lugar, sem que existisse uma 

regra geral, sendo os mais comuns o toque ao meio dia e o Angelus às 18 horas. 

Existiam toques específicos de uma festa celebrada em uma localidade, por exemplo.  

Conclui-se, portanto, que era objetivo dos padres do clero secular cristianizar as 

pessoas e os espaços da Cidade do Natal. No entanto, não apenas os padres 

interviam nas transformações espaciais. Os espaços tiveram sua lógica inicial, aquela 

baseada na experimentação dos índios de diversas etnias, alterada por meio da 

construção de prédios, tanto religiosos, quanto administrativos (civis-militares). As 

pessoas, por sua vez, tiveram que conviver com a junção desses dois poderios que 

não competiam, mas se somavam. 

 

O espaço dos aldeamentos 

Das três igrejas e nove capelas, mencionadas nos registros de batismos da 

Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação, quatro estavam situadas em 

aldeamentos fixos, sendo duas igrejas e duas capelas. Aldeamentos ou reduções 

eram, de acordo com a definição de Capistrano de Abreu, 

                                                           
 

817 Idem. p. 56. 
818 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. 2º Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: 
INL; Natal: UFRN, 1980. p. 56. 
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“(...) povoados de índios, que vivendo à sua antiga usança, em 
matos, serras e vales, em escondidos arroios, em três, quatro 
ou seis casas apenas, separados, uma, duas, três e mais 
léguas uns de outros, os reduziu a diligência dos padres a 
povoações grandes e a vida política e humana, a beneficiar 
algodão com que se vistam, porque comumente viviam em 
nudez, ainda sem cobrir o que a natureza ocultava”.819  

 

As igrejas, de São Miguel do Guajiru e São José de Guaraíras, ficavam situadas 

nas localidades de Extremoz e Arez, respectivamente, enquanto que as capelas de 

Nossa Senhora do Ó, também chamada de Nossa Senhora da Expectação, situava-se 

na localidade em Papari e a de Nossa Senhora do Desterro em Igramació (Vila Flor).820  

O intuito do clero regular, aliado à Coroa portuguesa, em criar esses 

aldeamentos, era o de cristianizar esses indígenas, reduzindo-os à fé católica e, 

consequentemente, torná-los vassalos do Rei. Segundo essa lógica, os índios 

passavam por um processo chamado pela historiadora Fátima Lopes de 

“personalização”. Esse processo impunha aos índios um nome cristão, os sacramentos 

e a própria língua portuguesa.821  

Além disso, intentava-se acabar com o embate entre colonos e missionários, de 

modo que, estes últimos, ficaram responsáveis pelos índios, para que evitassem a 

escravização indevida dos mesmos. Segundo Câmara Cascudo, mesmo a “guarda” 

desses índios, já pacificados, sendo de responsabilidade dos missionários, o conflito 

pela utilização dessa mão de obra, entre colonos e esse clero regular, não tinha se 

dissolvido.822  

Ainda, segundo Cascudo, os colonos estimulavam, excitavam os indígenas, até 

que esses “perdessem a calma e atacassem. Então o colono gritava que os bárbaros 

estavam acabando com o mundo inteiro”. Assim, com o medo de uma possível 

ameaça por parte dos índios, o governador geral, ou mesmo o capitão-mor da 

Capitania, autorizavam a guerra justa823, permitindo que os colonos matassem, 

assaltassem, escravizassem. 824  

                                                           
 

819 ABREU, Capistrano. Capítulos de História Colonial. Rio de Janeiro: Ponto da Cultura Editora, 2010. p. 114.  
820 LOPES, Fátima Martins. Em Nome da Liberdade: As vilas de índios do Rio Grande do Norte sob o diretório 
pombalino no século XVIII. Tese de Doutorado, UFPE, 2005. 
821 Idem. p. 48. 
822 Op. Cit. p. 72 
823 A guerra justa foi pensada em 1565 e consistia na permissão conferida aos colonos de utilizarem-se da mão-de-
obra gentílica, desde que esses grupos étnicos, ou determinados sujeitos desse grupo, não aceitassem a 
conversão. 
824 Op. Cit. p. 72 



  

 | O PAPEL DA IGREJA CATÓLICA COMO FORMADORA DE ESPACIALIDADES NA 
FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO (1681-1714) 

824 

 

A Igreja esteve - representada pela ação dos missionários - desde a criação dos 

primeiros aldeamentos responsável pela catequese desses índios e por torná-los 

vassalos do Rei. Para isso, a Igreja cristianizou por completo os espaços que viriam a 

se tornar os aldeamentos. Diferentemente do caso da cidade do Natal, analisado no 

primeiro momento, os aldeamentos, de forma geral, não possuíam em sua própria 

composição física prédios que demonstrassem uma organicidade civil (casa de câmara 

e cadeia, pelourinho), pelo fato de não se enquadrarem nem na condição de vilas, nem 

na de cidades. 

Assim, os aldeamentos divergiam espacialmente em relação às aglomerações 

que tinham jurisdição dupla (civil e eclesiástica), quanto à intensidade do processo de 

sacralização. Os aldeamentos eram entidades inteiramente sagradas, não contando, 

inclusive, com prédios civis, como no caso das demais aglomerações. A igreja foi o 

único edifício verdadeiramente importante das missões/aldeamentos, reforçando seu 

caráter sagrado.825  

Os aldeamentos podem ser pensados segundo a lógica de colonização de 

Robert Moraes. Para Moraes, a colonização pode ser equacionada como um processo 

de valorização do espaço. Essa tentativa de valorização espacial, pensada por 

Moraes, pode ser entendida como a criação desses aldeamentos. Segundo a equação, 

haveria a apropriação dos meios naturais que, por sua vez, seriam transformados em 

meios de segunda natureza. Por conseguinte, apropriar-se-iam desses meios naturais 

transformados. Em seguida, nessa equação, produzem-se novas formas espaciais e, 

por fim, incorpora-se essa produção final do espaço. Cada momento dessa equação 

consiste nos movimentos de ação - no caso dos aldeamentos, os movimentos de ação 

da igreja – sobre o espaço colonizado.826  

De antemão, pretende-se deixar claro que essa equação, pensada por Moraes 

para compreender o processo de transformação espacial, chamado pelo autor de 

“valorização do espaço”, não levou em consideração o período anterior à chegada dos 

portugueses, não percebendo as transformações espaciais primeiras, aquelas 

realizadas pelos habitantes indígenas de diferentes etnias. Achou-se apropriado 

pensar com base nessa equação, justamente para perceber a transformação realizada 

pela Igreja católica, objeto de estudo desse trabalho. 

                                                           
 

825 TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. Da cidade de Deus à cidade dos homens: a secularização do uso, da forma e da 
função urbana. Natal: EDUFRN, 2009. p. 208. 
826 MORAES, Robert. Bases da formação territorial do Brasil: o território colonial brasileiro no longo século XVI. 
São Paulo: HUCITEC, 2000. 
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Feitas essas ressalvas, entende-se, no caso da Freguesia de Nossa Senhora de 

Apresentação, a aplicação dessa equação no processo de transformação espacial 

ocorrido, principalmente, em relação à construção dos aldeamentos. A apropriação dos 

meios naturais, primeiro passo da equação, teria sido feita pela Igreja católica, em 

concordância com a Coroa portuguesa. Assim, as terras da Freguesia de Nossa 

senhora da Apresentação já não pertenceriam, segundo a nova lógica, aos índios, mas 

a junção Coroa-Igreja, ressaltando-se a aliança dessas duas instituições no período 

(padroado).  

Após a apropriação dos meios naturais, pela Igreja, transformando a “terra dos 

índios” em Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação, o segundo passo seria a 

modificação desses meios, antes naturais, agora eclesiásticos, em outros, de segunda 

natureza, por meio do próprio processo de experimentação dessa natureza, pelos 

missionários e pela impregnação de novas práticas e costumes, o que esbarra na 

transformação e absorção desses meios naturais transformados. 

Os aldeamentos então incorporavam o natural – inclusive os habitantes 

“naturais”, como Moraes827 se referiu aos índios de diversas etnias, no sentido de que 

eram os “primeiros” da terra, estando lá antes dos portugueses – e suas 

transformações, sendo uma forma de produção de novas formas espaciais, com uma 

lógica que era própria da Igreja católica e seus missionários, mas também tinha traços 

da cultura dos grupos indígenas, conforme cada localidade. A disposição da 

capela/igreja, ruas e casas, indicavam a apropriação final daquele espaço produzido 

pela Igreja em prol do processo de cristianização. 

Somado a essa transformação espacial local, os aldeamentos serviam para 

livrar a Capitania do “perigo tapuia” distinguindo os índios que seriam vassalos do Rei, 

daqueles que não aceitavam a imposição da fé católica e liberando as terras, 

pertencentes inicialmente a esses grupos indígenas, para a colonização, ou seja, 

aglomeravam os índios tornando-os vassalos, em aldeamentos, visando combater os 

índios infiéis, segundo a lógica da Igreja e, além disso, apropriar-se de novos espaços, 

alargando cada vez mais as fronteiras, rumo ao sertão. As novas terras, expandidas, 

eram incorporadas à circunscrição eclesiástica, culminando, no decorrer do século 

XVIII, com ênfase na segunda metade, na criação de novas freguesias.828  

                                                           
 

827 Idem. 
828 SILVA FILHO, José Rodrigues. Os homens de Deus na terra dos homens: os vigários seculares na Capitania do 
Rio Grande no século XVIII. Monografia de conclusão do curso de História, UFRN. 2012. 
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De acordo com a ideia de Stuart Schwartz, os indígenas inimigos, chamados 

tapuias, eram uma barreira para o povoamento de novas localidades. Por isso, na 

concepção do autor, enquanto esses índios não fossem convertidos, não seria possível 

realizar a ocupação de novas localidades. Nesse sentido, acredita-se que os 

aldeamentos foram fundamentais nesse processo de interiorização, tanto pelo fato de 

“abrir” essas fronteiras, quanto por gerar mão de obra para trabalhar nessas novas 

povoações que viriam a se formar.829  

Compreende-se, pois, que a construção de aldeamentos, adentrando 

paulatinamente ao sertão, fixava o povoamento dessas localidades ainda pouco 

conhecidas, servindo como forma de segurança e ocupação efetiva por parte dos 

colonizadores. A ocupação das localidades, antes povoadas apenas pelos indígenas, 

pode ser considerada como produto da cristianização espacial. Portanto, os 

aldeamentos foram a forma mais concreta da presença da Igreja, onde as autoridades 

máximas eram os próprios eclesiásticos, ainda que dialogassem com a Coroa 

portuguesa. 

 

Espaços de “povoações outras”: nem cidades, nem aldeamentos. 

Pensar o espaço da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação tem sido 

uma tarefa rica em detalhes. As localidades, como pensadas nesse capítulo, 

mostraram-se semelhantes e diversas ao mesmo tempo. Estas possuíam um ponto 

comum, um centro, caracterizado pela instituição da Igreja católica. A Igreja era um 

ponto de confluência desses espaços. Independentemente de ser um espaço cujo 

poderio estava centrado na figura da Igreja, como eram os aldeamentos, instituído pelo 

clero regular e pautado nas suas normas; ou de ser um espaço de ligação entre o 

sagrado e o poder administrativo (civil-militar); ou ainda de ser um espaço ainda mais 

complexo, pode-se afirmar, com precisão, que a Igreja esteve presente na criação de 

cada uma dessas localidades e, sobretudo, na lógica espacial de construção de cada 

uma delas. 

Nesse tópico, especificamente, analisar-se-á esse terceiro espaço a que se faz 

menção desde os apontamentos iniciais do capítulo, um espaço chamado de ainda 

mais complexo, pelo fato de que, os poderes locais, somados ao poder da Coroa 

                                                           
 

829 SCHWARTZ, Stuart. Burocracia e sociedade no Brasil colonial: o Tribunal Superior da Bahia e seus 
desembargadores, 1609-1751. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 116-117. 
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portuguesa e da própria Igreja católica, se somam e ao mesmo tempo se eximem de 

responsabilidade. Por não haver instituições fixadas nessas localidades, acabou-se, 

possivelmente, tendo ações diferenciadas por parte dos moradores dessas 

localidades. 

Os espaços da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação já são 

complexos, per si, se pensar que em todo o tempo, durante o período dessa pesquisa, 

estão sofrendo alterações do entrecruzamento de culturas e/ou instituições, além da 

própria delimitação de novas fronteiras. No entanto, os espaços que não configuram 

nem aldeamentos, nem cidades, aqueles cujas lógicas de presença eclesiástica foi 

mais sutil, mas não menos importante, torna-se ainda mais complexo de ser analisado.  

Primeiramente, deve-se ressaltar a dificuldade de caracterizar esse espaço, 

tendo em vista que, a historiografia consolidada - de autores como Câmara Cascudo, 

Tavares de Lyra e mesmo Denise Monteiro – não se preocupou em relatar esses 

espaços das “povoações outras”, focando suas análises apenas nos espaços da 

cidade do Natal e aldeamentos. Não se deve, pois, julgar as escolhas desses autores, 

inclusive pelo fato de que, para o período desse trabalho, as fontes que sobreviveram 

à ação temporal são ínfimas. 

Pode-se pensar então, qual o motivo de estudar essas outras localidades, se as 

fontes não foram abundantes, seriam então menos importantes? Qual a população 

dessas localidades? Será que as “melhores famílias” da Capitania do Rio Grande não 

estavam nessas localidades e, por isso, acreditou-se que não mereciam uma atenção 

maior? Foram essas indagações que nortearam o pensamento sobre os espaços 

dessas “povoações outras”. 

De início, deve-se salientar quais localidades se enquadrariam nessa terceira 

organicidade espacial. Com base no livro de Registro de Batismos da Freguesia de 

Nossa Senhora da Apresentação (1681-1714), percebeu-se sete povoações, nos 

entornos de capelas, que não eram nem cidades nem aldeamentos, a listar: Capela de 

Cunhaú, Capela de Utinga, Capela de Jundiaí, Capela de Santo Antônio, próxima ao 

rio Potengi, Capela de São Gonçalo, também localizada próxima ao rio Potengi, 

Capela de Nossa Senhora do Socorro, em Ceará-Mirim e Capela de Camaratuba – 

esta última teve apenas um registro no livro em questão pois pertencia à jurisdição da 

Capitania da Paraíba.    

Dito isso, pode-se partir para uma análise sobre a lógica de cristianização 

espacial dessas “povoações outras”. Nestas povoações, excepcionalmente, não se 

tinha a presença fixa nem do clero regular (das missões), nem secular. Os padres que 
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chegavam a essas localidades, na figura de viajantes, esporadicamente, tinham o 

intuito primordial de que esses moradores, que residiam um pouco mais distante da 

Matriz - centro da Igreja católica na Freguesia – tivessem a realização dos 

sacramentos do batismo, casamento e mesmo o registro dos óbitos. Havia também a 

importância de realizar missas e de confessar essas pessoas. 

Ressalta-se ainda, que nessas povoações, o poder civil-militar, não estava 

disposto, ou seja, não se tinha a presença de uma câmara, como no caso da Cidade 

do Natal, por não serem consideradas vilas. As capelas seriam então, provavelmente, 

os marcos mais significativos existentes nessas localidades. 

Ainda que a Igreja e seu corpo clerical, como já foi mencionado, tivessem 

cuidados para com essas pessoas, sabe-se, por meio dos registros de batismos, que 

não estavam presentes, todo o tempo, nessas localidades citadas acima. Os registros 

mostram que os padres, nessas localidades, passavam pouco tempo. Não se pode 

afirmar uma data precisa, de permanência desses padres, pela irregularidade dessas 

visitas, que poderiam durar apenas um mês, ou bem mais. Os padres do clero secular 

viajavam a essas localidades onde poderiam passar tempos variados, dependendo, 

provavelmente, da quantidade de sacramentos que tivessem que realizar, ou mesmo 

das orientações que acreditassem que fossem necessárias a destinar a esses 

moradores. 

É necessário fazer uma ressalva facilitadora do entendimento sobre essas 

localidades e que, justamente, faz com que esse espaço não seja completamente 

diferente dos aldeamentos e da cidade do Natal. O espaço dessas “povoações outras” 

não foi simplesmente ignorado pelos eclesiásticos seculares. Mesmo que esses 

eclesiásticos não estivessem presentes, todo o tempo, não se tem problemas em 

termos da realização dos sacramentos, ou seja, a população não deixava de casar, ou 

mesmo de batizar seus filhos, pela ausência de padres seculares fixados nessas 

localidades. Embora não se tenha os registros de casamentos, sabe-se, pelo fato dos 

filhos serem “legítimos” que esses casamentos aconteciam. Para a realização desses 

sacramentos, os casais poderiam tanto esperar a visita dos padres, como se dirigir, 

conforme a disponibilidade de recursos, para a Matriz e/ou capelas mais próximas que 

tivessem um padre presente. 

Desta feita, pode-se entender, com base nas indagações feitas inicialmente, que 

essas “povoações outras” não foram insignificantes à sua época. A dificuldade de 

trabalhar com essas povoações, especificamente, provavelmente foi sentida pelos 

autores consolidados da historiografia do Rio Grande, que por vezes deixou essas 
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localidades à margem de seus estudos. Acredita-se, pois, que essa preferência em 

trabalhar com a cidade do Natal e mesmo com os aldeamentos, parte da própria 

dificuldade de encontrar documentos que possibilitem a análise dessas “povoações 

outras”. Em pesquisa realizada na documentação sob a guarda do Arquivo Histórico 

Ultramarino, para o período em questão (1681-1714) percebeu-se que em nenhum 

momento essas “povoações outras” são mencionadas. 

Essas “povoações outras” tinham pessoas de diversos grupos sociais, donos de 

escravos, mas também escravos, indígenas, brancos, enfim, uma heterogeneidade de 

indivíduos, o que merece atenção por parte do historiador. Algumas localidades, como 

dito acima, destacavam-se, inclusive em relação ao elevado número populacional que 

tinham, frente a outras, que receberam maior atenção, de modo geral, pelas pessoas 

que escreveram sobre a Capitania do Rio Grande nesse período. Um exemplo de 

localidade que possuía destaque, frente às demais, era a povoação da capela de 

Santo Antônio, situada nas margens do rio Potengi. 

Por fim, acredita-se que essas “povoações outras” merecem atenção tanto por 

auxiliarem no processo de entendimento da formação espacial da Freguesia de Nossa 

Senhora da Apresentação, como justamente pelo fato de não serem comumente 

trabalhadas. Nesse sentido, a documentação analisada, Livro de Registros da 

Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação (1681-1714), conferiu essa 

oportunidade de pensar sobre as “povoações outras” e, assim, acabou contribuindo 

para a construção de conhecimento acerca dessas localidades e para o pensamento 

acerca da lógica espacial desse período. 
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GRANDE DO NORTE ENTRE O FINAL DO SÉCULO XVIII E INÍCIO DO 

SÉCULO XIX 
 

Ristephany Kelly da Silva Leite* 
 

Considerações iniciais  

 

Até meados do século XVIII, os índios da América Portuguesa viviam sob o 

governo dos missionários, respaldados pelo Regimento das Missões (1686)830. Foram 

eles que ficaram responsáveis por catequizar e “civilizar” os índios, no entanto, após 

diversos conflitos com os colonos, principalmente no que diz respeito ao uso da mão 

de obra indígena, os missionários perderam a administração temporal por meio do 

Alvará de 7 de junho de 1755 que passaria esta administração para  os principais831 de 

cada vila; mas devido à “rusticidade” e à “barbaridade” dos índios foi alegado que estes 

não poderiam administrar estas vilas. O Diretório Pombalino, legislação indigenista que 

substituíra o Regimento das Missões, foi homologado por Dom José I em 1758, e 

aplicado no Estado do Grão-Pará e Maranhão. Para a capitania de Pernambuco e suas 

anexas, foram feitas adaptações e dez dias depois foi criada a Direção com que 

inteiramente se devem regular os índios das novas villas e lugares erectos nas aldeias 

de Pernambuco suas anexas832 que seria estabelecida para esta região. 

Objetiva-se aqui perceber como os índios lutavam por diretos que consideravam 

seus, embasados na legislação vigente, o Diretório pombalino. Esta legislação 

possibilitava aos indígenas reivindicarem direitos de posições diferenciadas na 

sociedade em que estavam inseridos, possibilidade que estes tentaram usufruir, sem 

deixarem de considerar-se índio. 

Índios no Rio Grande do Norte: algumas considerações historiográficas  

                                                           
 

*
 Graduanda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bolsista de Iniciação Científica – IC 

(PROPESQ-UFRN), sob orientação do professor doutor Lígio José de Oliveira Maia (DEHIS-UFRN). 
830

 O Regimento das Missões concedeu a administração temporal e espiritual dos índios aos missionários. Para um 
estudo mais aprofundado sobre esta legislação Cf. BEOZZO, José Oscar. Leis e Regimentos das Missões. Política 
indigenista no Brasil. São Paulo: Loyola, 1983. 
2
 A definição de principal aqui utilizada é: “título que se dá no Brasil ao Gentio, mais estimado da aldeia, e que 

governa como capitão dela”. Cf. BLUTEAU, Raphael. Vocabulario Portuguez & Latino. (10 vols.). Coimbra: 1712-
1728. Disponível em: <http://200.144.255.59/catalogo_eletronico/consultaDocumentos.asp>. Acesso em: maio de 
2014. 
832

 NAUD, Lêda Maria Cardoso. Documentos sobre o índio brasileiro (1500-1822). Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, vol. 7, n.28, 1970. 
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A historiografia tradicional do Rio Grande do Norte escreveu pouquíssimo sobre 

a questão indígena. Os índios foram esquecidos, e muitas vezes aparecem como 

personagens que não tiveram participação alguma na sociedade colonial da capitania. 

Luís da Câmara Cascudo, que é considerado o expoente máximo da historiografia 

potiguar, escreveu que os índios desapareceram misteriosamente dos territórios da 

capitania: 

 

Em três séculos toda essa gente desapareceu. Nenhum centro resistiu, 
na paz, às tentações daguardente, às moléstias contagiosas, às 
brutalidades rapinantes do conquistador. Reduzidos, foram sumindo, 
misteriosamente, como sentindo que a hora passara e eles eram 
estrangeiros na terra própria833

.
 

 

Para Cascudo, os índios desapareceram depois da Guerra dos Bárbaros, no 

início do século XVIII, não sobrando nenhum representante indígena na capitania do 

Rio Grande do Norte. Augusto Tavares de Lyra, outro escritor do século XX que ficou 

consagrado pela historiografia potiguar, atribui o desaparecimento dos índios à 

mudança da administração das vilas, pois, segundo ele, a transferência da 

administração dos índios, antes exercida pelos missionários, aos diretores das vilas de 

índios teve como consequência a perseguição e aniquilação dos índios: “a 

consequência foi que, em grande parte os índios aldeados voltaram à vida errante dos 

primeiros tempos, sendo perseguidos e esmagados”834. 

Outros escritores, como Tarcísio Medeiros835, também seguem a mesma ideia 

do desaparecimento. No entanto, produções historiográficas mais recentes já vêm 

questionando esse desaparecimento “misterioso” dos indígenas: 

 

Não foi “misteriosamente” que ocorreu seu “desaparecimento”, como 
afirmou Cascudo, foram condições materiais e ideológicas formadas 
pela colonização que o levaram à condição de inferioridade social, 

econômica e política, que foi traduzida como ‘desaparecimento836. 
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 CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio Grande do Norte. 2ª ed. Natal; Rio de Janeiro: Fundação José 

Augusto; Achiamé, 1984, p. 38. 
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 LYRA, Augusto Tavares de. História do Rio Grande do Norte. Natal: Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Norte, 1998, p. 151. 
835

 MEDEIROS, Tarcísio. Aspectos geopolíticos e antropológicos da história do Rio Grande do Norte. Natal: Ed. 
Universitária, 1973. 
836

 LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade: as vilas de índios do Rio Grande do Norte sob o diretório 
pombalino no século XVIII. Recife: UFPE-Programa de Pós-Graduação em História (Tese de doutoramento), 2005, 
p. 488. 
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Para Lopes, foram as condições impostas pela sociedade que levaram os índios 

à miserabilidade e à exclusão social, obrigando-os assim, a assumir uma estratégia de 

sobrevivência, que os levou a uma descaracterização étnica e os transformou em 

caboclos. Helder Macedo, historiador que pesquisa os índios no sertão da capitania 

também escreve sobre a sobrevivência indígena na capitania: 

 

Partindo do pressuposto de que em contextos de dominação e 
repressão os povos envolvidos reelaboram e redefinem suas 
referências culturais frente às situações que se constroem entre ambos, 
podemos afirmar que a cultura nativa não se esgotou por completo. [...] 
a sobrevivência biológica dos índios no Seridó, que só foi possível 
porque os mesmos elaboraram estratégias de resistência ao esquema 
dominatório do mundo ocidental, muitas vezes fingindo a sujeição ao 
Rei de Portugal [...] para que pudessem escapar ou mesmo omitindo 
sua condição de índios, quando passavam a ser chamados e a se 

autodenominar de caboclos837. 

 

Também se pode refutar esta teoria do desaparecimento dos índios no século 

XVIII, após leitura dos documentos manuscritos avulsos do Arquivo Histórico 

Ultramarino referentes à capitania do Rio Grande do Norte (AHU-RN), nos quais 

encontra-se um mapa populacional com o número de índios e índias viventes nas vilas 

e freguesias da capitania datado de 1806, além de estatísticas de índios domésticos, 

casamentos e mortes datado de 1807838. Estes documentos, trabalhados por Fatima 

Lopes839, demonstram que não somente os índios não haviam desaparecido da 

capitania, como também representavam uma parcela considerável da população que 

vivia nela. 

Evidentemente, a continuidade de uma revisão da historiografia potiguar 

consagrada torna-se muito necessária, principalmente no tocante à questão indígena, 

                                                           
 

837
 MACEDO, Helder Alexandre de Medeiros. O viver indígena na freguesia da gloriosa senhora Santa Ana do 

Seridó: Histórias de índios no Rio Grande do Norte, Brasil (séculos XVIII e XIX). Revista de Antropologia 
Experimental, n. 3, 2003. 
838

 OFÍCIO do [capitão-mor do Rio Grande do Norte], José Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, 
remetendo mapa da população, ocupação e produção da capitania, acompanhado de observações 
circunstanciadas. 15/04/1807. AHU-RN, Cx. 10, D. 629; CARTA do [capitão-mor do Rio Grande do Norte], José 
Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, ao príncipe regente [D. João] remetendo um mapa da população 
do Rio Grande do Norte e uma relação dos distritos que necessitam de novas companhias de ordenanças. 
31/12/1806. AHU-RN [Arquivo Histórico Ultramarino, Documentos Avulsos da capitania do Rio Grande do Norte] 
CX. 9, D. 623. 
839 A historiadora oferece dados estatísticos sobre estes documentos, inclusive comparando-os com outros 
mapas populacionais do período colonial e constata que “Apesar do decréscimo numérico da população indígena 
e o concomitante acréscimo da população não índia nas vilas de Índios, assim como no total da população da 
Capitania do Rio Grande do Norte, constata-se que os indígenas até 1805 não haviam ‘desaparecido 
misteriosamente’” Cf. LOPES, Fátima Martins. Miscigenação nas Vilas Indígenas do Rio Grande do Norte. Revista 
Mosaico (Dossiê). Goiânia, v. 4, n. 2, p. 183-196, jul./dez. 2011, p. 188. 
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pois ainda há muitos aspectos que não foram estudados e há também documentação 

bastante rica que necessita ser analisada.  

 

Legislação indigenista: as Leis de 1755, o Diretório Pombalino e a Direção 

 

Anteriormente ao diretório pombalino, a legislação vigente na América 

portuguesa e de extrema importância para a sociedade colonial era o Regimento das 

Missões, com data de 21 de dezembro de 1686. Com o processo de conquista 

portuguesa do litoral e do interior, os índios passaram a ser submetidos a uma 

constante imposição dos costumes católicos e do controle metropolitano. Devido a 

constantes conflitos envolvendo a mão de obra indígena, o Regimento das Missões foi 

estabelecido com o objetivo de catequizar e civilizar os índios aldeados, contendo 

regras para o acesso a essa mão de obra e estabelecendo que a administração 

desses aldeamentos continuasse sob o controle dos missionários. Porém, os conflitos 

entre os missionários que ficaram responsáveis pelos índios, os colonos que queriam 

utilizar a mão de obra indígena para fins pessoais, e também como a constante 

resistência dos índios aldeados persistiram, o Regimentos das Missões foi exercido até 

1755 quando a Coroa assumiu um novo posicionamento em relação aos indígenas. 

Em 1755, depois de duras críticas do Governador do Estado do Grão-Pará e 

Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Conde de Oeiras que 

seria em breve Marquês de Pombal, sobre a administração dos jesuítas do uso 

desmedido da mão de obra indígena pelos jesuítas e pouco resultado de sua 

catequização sobre eles, foi estabelecida uma nova lei de liberdade dos índios840. Essa 

lei, juntamente com outras duas datadas do mesmo ano, foram sendo elaboradas aos 

poucos, levando sempre em consideração os conflitos com a administração dos 

jesuítas e as opiniões de Mendonça Furtado. 

Em 14 de abril de 1755 foi divulgado o alvará em forma de lei, incentivando o 

casamento entre brancos e indígenas, na qual estava registrado que os vassalos que 

casassem com índias seriam dignos de uma atenção especial da Coroa e que os 
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 Em três momentos da história, a legislação indigenista aboliu totalmente o cativeiro dos índios, as três leis que 

determinam esta liberdade dos povos indígenas na colônia são chamadas de leis de liberdade, e foram 
promulgadas em 30 de julho de 1609, 01 de abril de 1680 e, por fim, em 06 de junho de 1755, que será 
apresentada adiante. Embora a liberdade seja garantida para todos os indígenas através destas leis, o cativeiro foi 
reestabelecido em legislação posterior a cada uma delas. Isto se deve ao caráter contraditório e oscilante da 
legislação indigenista durante todo o período colonial. Cf. 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, p. 115-131. 
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moradores que chamassem os filhos resultantes destes casamentos de qualquer 

denominação injuriosa fossem expulsos da Comarca pelo Ouvidor841.  

Data de 7 de Junho de 1755, o alvará que abolia o poder temporal dos 

missionários sobre os índios aldeados. Este alvará também ordenava que os índios 

naturais das vilas deveriam ocupar os cargos de Juízes Ordinários e Vereadores 

destas. O alvará de 7 de junho foi expedido com a justificativa de que a lei de 6 de 

junho de 1755, que garantia aos índios do Estado do Maranhão e Grão-Pará a 

liberdade de suas pessoas, bens e comércio não poderia ser devidamente executada 

se os índios não saíssem do controle dos missionários842. Porém, estas duas últimas 

leis foram divulgadas somente em 1757843. 

O Diretório pombalino844, também conhecido como diretório dos Índios, foi 

elaborado pelo Governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado. Datado de 3 de maio de 1757 e homologado pelo Rei Dom José I 

por meio de um alvará de confirmação que o validava também para o Estado do Brasil. 

Este Diretório, hoje considerado uma das legislações indigenistas mais importantes da 

América portuguesa, regulamentava as Leis de 1755, citadas acima, porém, no lugar 

da administração das vilas ser realizada por principais, foi estabelecido que esta 

administração seria realizada por Diretores alegando a “rusticidade” e “barbaridade” 

em que viviam os índios. O diretório contava com 95 parágrafos determinando como 

administrar e consolidar as vilas, cristianizar e civilizar os índios.  

O Diretório dos Índios foi estendido ao Estado do Brasil, no entanto, ele fora 

criado para a realidade dos índios do Estado do Grão-Pará e Maranhão, gerando 

dúvidas sobre a forma de como agir por parte dos governadores da capitania de 

Pernambuco e suas anexas. Então, foi criada a Direção de Pernambuco845, que se 

baseou no Diretório, mas trouxe parágrafos com modificações e outros que 

correspondiam à realidade da capitania de Pernambuco, portanto, não existentes no 

Diretório. As principais alterações da Direção se deram em relação à repartição das 

terras e a distribuição do trabalho dos índios. Também procurou incentivar a agricultura 
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 NAUD, Lêda Maria Cardoso. Documentos sobre o índio brasileiro (1500-1822). Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, vol. 8, n.29, 1971, p. 255. 
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 Cf. LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade. Op. Cit. Mais especificamente no Capítulo 2 – A legislação 
Pombalina: E somos todos iguais...p. 52-100. 
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 DIRETÓRIO que se deve observar nas Povoações dos índios do Pará, e Maranhão enquanto Sua Majestade não 
mandar o contrário [1757]. In: NAUD, Lêda Maria Cardoso. Op. cit. v. 8. 
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 Direção com que interinamente se devem regular os índios das novas villas e lugares erectos nas aldeias de 
Pernambuco e suas anexas. In: NAUD, Op. Cit. v. 7. 



  

 | ÍNDIOS VILADOS: SOLICITAÇÕES DE ÍNDIOS NA CAPITANIA DO RIO GRANDE DO 
NORTE ENTRE O FINAL DO SÉCULO XVIII E INÍCIO DO SÉCULO XIX 

836 

 

de produtos que seriam melhor cultivados, considerando as condições climáticas da 

região846. 

A direção, criada para atender as demandas da capitania de Pernambuco e 

suas anexas, tratava da administração e consolidação das vilas de índios e de como 

seus habitantes deveriam se portar doravante847. Estabelecia que os índios desta 

região não poderiam mais falar suas línguas nativas e teriam que adotar o português; 

tratava sobre a posição social dos índios; estabelecia que os índios deveriam ser 

batizados e tratados com nomes de origem portuguesa, sem que os colonos pudessem 

chamar-lhes de cativos, caboclos ou tapuias, pois estas denominações passaram a ser 

consideradas pejorativas. Dispunha sobre os ofícios, vestuários e moradias dos índios, 

sobre a estrutura e aparência das novas vilas, proibiu o consumo de aguardente, 

incentivou o comércio e a agricultura. Enfim, dispunha sobre todos os assuntos 

referentes às novas vilas de índios que seriam estabelecidas e sobre a administração 

destas, além de tratar sobre a vida dos índios vilados, seus costumes e suas línguas. 

Na capitania do Rio Grande do Norte, por ser uma capitania subordinada à 

capitania de Pernambuco, estenderam-se as ordens aplicadas a esta última, portanto, 

os aldeamentos indígenas da capitania também se tornaram vilas. Os dois primeiros 

aldeamentos a serem transformados em vilas foram a Missão de Guaraíras, 

transformada em Vila Nova de Arez e a Missão de Guajiru, então Vila Nova de 

Extremoz do Norte em 1760. Por questões administrativas, os outros três aldeamentos, 

Apodi, Mipibu e Igramació, tornaram-se vilas, Portalegre, São José e Vila Flor, 

respectivamente, somente em 1761. Como estabelecido pela Direção, as vilas seriam 

administradas por diretores, teriam casa de Câmara e Cadeia, com vereadores e juízes 

e, com a expulsão dos jesuítas, o poder espiritual ficaria com padres seculares. 

 

Solicitantes: Os indígenas reivindicando 

 

O pesquisador que desejar se debruçar sobre a temática indígena no Rio 

Grande do Norte deve atentar para um fator essencial ao historiador: as fontes. A 

documentação disponível sobre os indígenas na capitania, por tratar-se de uma 

documentação produzida pelos europeus na maioria dos casos, não nos oferece, ao 
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 LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade. Op. Cit. p. 83. 
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determinando que as autoridades locais deveriam continuar se pautando no Diretório. Cf: LOPES, Fátima Martins. 
Em nome da liberdade. Op. Cit. p 84. 
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menos diretamente, a visão dos indígenas a respeito dos acontecimentos que os 

envolviam. Também devemos considerar que maioria dos documentos produzidos 

durante o período relatam aspectos de caráter administrativo, porém, carregam uma 

multiplicidade de elementos sobre a sociedade colonial e sobre como cada agente 

histórico se insere neste contexto, desta forma, o pesquisador pode se dedicar aos 

estudos sobre a presença e participação dos indígenas no período colonial por meio do 

cruzamento de documentos administrativos como requerimentos, ofícios, despachos, 

consultas, pareceres, entre outros, percebendo sua efetiva participação nesta 

sociedade. 

Os primeiros casos analisados neste trabalho são solicitações de dois indígenas 

oriundos da capitania do Rio Grande do Norte, a primeira solicitação foi realizada por 

um morador da vila de Arez (antiga missão de Guaraíras) que intencionava ser 

sacerdote. Morador de uma das primeiras aldeias a ser elevada a vila da capitania, 

Antônio Dias da Fonseca tinha 20 anos e já sabia ler e escrever quando Manoel Garcia 

Velho do Amaral, cônego na catedral de Olinda, visitou as vilas da capitania, o que fez 

o cônego acreditar que este poderia se tornar um sacerdote e o fez levá-lo para 

Olinda848. 

Apesar de não ter conseguido alcançar seu objetivo849, torna-se interessante 

observar os motivos que levaram Antônio a querer ser sacerdote. Ele relatou que após 

o cônego ter oferecido a oportunidade, ele aceitou por não conhecer nenhum outro 

indígena da sua nação que tenha sido sacerdote, e que queria ser um “exemplo 

particular” da bondade de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, Secretário de 

Estado da Marinha e Ultramar e redator do Diretório Pombalino850. 

Percebe-se que Antônio conhecia as determinações do Diretório pombalino, 

pois estava informado dos feitos de Mendonça Furtado para o “benefício dos índios”. 

Apesar de haver certa divergência a respeito da aceitação do Diretório pombalino por 

parte dos índios, Antônio acreditava que este teria trazido benefícios para a população 

indígena ou pelo menos utilizava o discurso de aceitação para conseguir a vida 

sacerdotal. Ao que parece, ele sabia que enquanto índio vilado, teria direitos não 

                                                           
 

848
 OFÍCIO do padre Manoel Garcia Velho do Amaral ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado, sobre o ensino da língua latina aos índios Antônio Dias da Fonseca da vila de Arês e 
Antônio Alves da Cunha da vila de Estremoz, 11/05/1768. AHU-PE, Cx. 105, D. 8159. 
849

 A solicitação era para receber uma educação voltada ao sacerdócio, apesar de não ser atendido neste primeiro 
intento, o indígena conseguiu uma coadjutoria, como veremos mais adiante. 
850

 OFÍCIO do padre Manoel Garcia Velho do Amaral [...] sobre o ensino da língua latina aos índios Antônio Dias da 
Fonseca da vila de Arês e Antônio Alves da Cunha da vila de Estremoz, 11/05/1768. AHU-PE, Cx. 105, D. 8159. 
Anexo. 
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destinados a outros índios, que não estivessem estabelecidos em vilas e vivendo de 

acordo com as determinações régias. Isto fica claro quando ele afirma que estava “[...] 

informado da caridade, com que Vossa Excelência tem patrocinado a causa dos 

índios, sendo o principal motor das piíssimas ordens, com que Sua Majestade 

Fidelíssima os tem honrado, e favorecido, para se acharem hoje em diferente estado 

do passado [...]”851, portanto, se em diferentes condições, ele poderia reivindicar uma 

posição diferenciada. 

A maneira com que Antônio reivindica receber uma educação para fins 

eclesiásticos torna evidente a familiaridade com a maneira portuguesa de reivindicar 

posições e privilégios para com a Coroa. Como os indígenas que habitavam o litoral da 

capitania já haviam estabelecido um contato anterior com os europeus, por ser uma 

região que recebeu povoadores já no início da conquista852, percebe-se que a 

solicitação feita por Antônio carrega esta familiaridade e assemelha-se a carta do 

cônego, também anexa no mesmo documento emitido à Mendonça Furtado. Ele não 

somente tinha conhecimento de sua posição diferenciada, enquanto vassalo d’El Rei, 

portanto, alguém que poderia reivindicar uma educação diferenciada a fim de se tornar 

um eclesiástico, como também tinha o objetivo de se tornar um exemplo para que os 

demais povos do Brasil pudessem vislumbrar a mesma oportunidade. 

Antônio Dias da Fonseca foi para Olinda em 1767 para começar a aprender a 

língua latina, em companhia do cônego Manoel Garcia Velho do Amaral e de outro 

índio que tinha os mesmo objetivos, Antônio Alves da Cunha, rapaz de 16 anos e 

morador da vila de Estremoz (antiga missão de Guajiru). Embora fosse sobrinho do 

Capitão-mor dos índios de vila Viçosa (CE), portanto, a educação para ele seria 

facilitada para que ele viesse a servir de exemplo ou se tornasse uma chefia 

futuramente na comunidade em que vivia853, também não conseguiu a educação 

diferenciada, pois o Bispo Aranha acreditava na incapacidade destes para a vida 

eclesiástica, não os aceitando no seminário. 

                                                           
 

851
 ibidem. 

852
 Para um estudo pais detalhado sobre as relações entre missionários, colonizadores e indígenas na capitania 

anteriormente ao período pombalino ver: LOPES, Fátima M. Índios, colonos e missionários na colonização da 
Capitania do Rio Grande do Norte. Mossoró: Fundação Vingt-Un Rosado, 2003. 
853

 Ângela Domingues afirmou que o objetivo principal das escolas era educar os filhos destas pessoas de destaque 
na comunidade, fato que aparenta ser do conhecimento de Antônio Alves, quando este relata ser sobrinho do 
capitão, talvez com a intenção de agregar mais elementos para alcançar seu objetivo. Cf. DOMINGUES, Ângela. 
Quando os índios eram vassalos: civilização e relações de poder no Norte de Brasil na segunda metade do século 
XVIII. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000. 
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A intenção de impressionar o cônego é demonstrada quando Alves da Cunha 

relatou tê-lo recebido na entrada da vila com um romance laudatório854 em mãos. 

Manoel Garcia o convida para juntar-se a Antônio Dias da Fonseca, começando assim 

a aprender latim com este em janeiro de 1767. Novamente na solicitação de Antônio 

Alves da Cunha podem ser percebidos os mesmos elementos que constam na de Dias 

da Fonseca. Os dois alegam que “os índios muito devem à proteção” de Mendonça 

Furtado e que este tem feito muitos benefícios aos índios855. Estas alegações se 

devem à “posição diferenciada” que os indígenas passaram a ter após a implantação 

do Diretório pombalino e a possibilidade de reivindicar cargos e privilégios perante o 

Rei e autoridades régias. 

Com a Lei de 6 de junho de 1755, os índios ganhariam a “liberdade de suas 

pessoas, bens e comércio”, como visto mais acima, e passariam a ser considerados 

vassalos livres, embora que ainda em condição diferenciada dos demais vassalos da 

Coroa. Esta condição foi reafirmada no Diretório, propiciando aos índios fazer 

reivindicações como vassalos e procurar posições garantidas por esta legislação ou 

desejadas, mas não ocupadas pelos indígenas. 

No caso de Antônio Alves da Cunha haveria um maior incentivo para sua 

educação, considerando-se outra diretriz do Diretório e que também integraria o texto 

da Direção, que seria a hierarquização social entre os indígenas856. Sendo este 

sobrinho de um principal857, seria mais aconselhado conseguir formar-se sacerdote, no 

entanto, não conseguiu ser atendido. Este ainda relatou que desejava “fazer-se 

distinto, e recuperar o credito, q thê o prez.te [presente] tem perdido os Seos 

nacionais”, portanto, este desejava uma distinção social e reivindicava uma posição 

que poderia ser cedida aos seus iguais, mais que não havia sido dada a nenhum que 

ele conhecesse858. 

                                                           
 

854
 Infelizmente, pela documentação disponível, não foi possível identificar tal romance. 

855
 OFÍCIO do padre Manoel Garcia Velho do Amaral [...] sobre o ensino da língua latina aos índios Antônio Dias da 

Fonseca da vila de Arês e Antônio Alves da Cunha da vila de Estremoz, 11/05/1768. AHU-PE, Cx. 105, D. 
8159.Anexos. 
856

Em sua tese, Fátima Lopes, ao escrever sobre este conjunto documental, ressalta a “tentativa de educação 
dessa elite da terra” referindo-se a Antônio Alves da Cunha. Cf. LOPES, Fatima Martins. Em nome da liberdade. Op. 
Cit. p. 476. 
857

 Antônio era sobrinho de Dom Felipe de Souza de Castro. Sobre a importância da família Souza e Castro na 
capitania do Ceará Cf. MAIA, Lígio de Oliveira. Honras, mercês e prestígio social: a inserção da família indígena 
Sousa e Castro nas redes de poder do Antigo Regime na capitania do Ceará. Revista de Ciências Sociais (UFC), 
nº44, vol.1, 2012. 
858

 Em recente artigo, Gustavo Santos escreve que o fato de os índios não terem conseguido se tornar eclesiásticos 
também se deve ao Bispo Dom Francisco Xavier Aranha, que teria dificultado a ordenação dos dois. Cf. SANTOS, 
Gustavo Augusto Mendonça dos. Um bispo e seus agentes: A atuação de Dom Francisco Xavier Aranha e do 
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Em ambas solicitações, os suplicantes reivindicavam a educação para se 

tornarem eclesiásticos e utilizavam de uma retórica eloquente para atingir seu objetivo. 

Torna-se claro que os suplicantes possuíam conhecimento sobre as ações de 

Mendonça Furtado e sabiam que este, junto com seu irmão (Conde de Oeiras), havia 

reformulado a legislação indígena dando-lhes a posição de vassalo e a oportunidade 

de se posicionar frente à Mendonça Furtado. 

Solicitações como estas se tornam importantes para compreender como os 

índios estavam inseridos na sociedade colonial, interagindo com outros agentes 

históricos e realizando solicitações para ocuparem posições diferenciadas. 

Torna-se interessante perceber que nos documentos avulsos do Arquivo 

Histórico Ultramarino referente a capitania de Pernambuco, para onde os dois índios 

foram com o cônego, há registros da concessão da Coadjutoria da Igreja de Santo 

Amaro do Bispado de Pernambuco para Antônio Alves da Cunha e da Coadjutoria da 

Igreja da Conceição da Várzea para Antônio Dias da Fonseca859. Estas concessões 

exemplificam uma das posições que os indígenas poderiam alcançar a partir das 

determinações do Diretório pombalino. Esta legislação viabilizava a inserção deste 

grupo em cargos normalmente ocupados por europeus, bem como a inserção de 

moradores não índios em vilas de índios, estabelecendo a política de “civilização” dos 

indígenas empregada pela Coroa, além da possibilidade de galgar uma posição 

diferenciada dos demais índios. 

Estas solicitações foram feitas pelos próprios indígenas, mas há outros meios de 

um pesquisador perceber a presença e ação indígena, mesmo que estes não tenham 

explícitos. No próximo caso analisado, este ocorrido em período que trazia mudanças 

em relação ao período inicial de aplicação do Diretório pombalino, percebe-se que 

através de outros agentes, os indígenas também podem fazer-se “ouvir”. 

A consulta do Conselho Ultramarino ao príncipe regente Dom João sobre 

diversas queixas contra o então capitão-mor e governador da capitania do Rio Grande 

do Norte, Lopo Joaquim de Almeida Henriques, de 1806, é um exemplo deste tipo de 

documento que não trata diretamente dos índios, mas que nos mostra uma ação 

destes que se torna relevante para a solução de um conflito existente. À época da 

consulta, já existiam no Conselho Ultramarino duas queixas contra o capitão, a de 

                                                                                                                                                                                          
 

Tribunal Eclesiástico de Pernambuco no século XVIII. Revista Ultramares (Dossiê). Alagoas, v. 1, n. 4, p. 29-44, 
ago./dez. 2013. 
859

 Cf: SANTOS, Gustavo Augusto Mendonça dos. Um bispo e seus agentes: A atuação de Dom Francisco Xavier 
Aranha e do Tribunal Eclesiástico de Pernambuco no século XVIII. Revista Ultramares (Dossiê). Alagoas, v. 1, n. 4, 
p. 29-44, ago./dez. 2013. p. 33-34. 
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Anacleto Alvares da Silva, diretor dos índios de Vila Flor (antiga Igramació), e uma 

viúva que tem por nome Rosa Maria da Silva moradora de São Jose (Mipibu)860.  

Na queixa de Anacleto da Silva, ele relata que o governador remeteu uma 

ordem a ele para que os índios naturais861 de Vila de Arez que se encontravam em Vila 

Flor retornassem à vila de sua naturalidade. O então diretor explicou ao capitão mor, 

por meio de uma representação, que não poderiam os índios retornar à Vila de Arez 

por que estes estavam casados com índias naturais de Vila Flor e estas não quereriam 

ficar longe de seus cônjuges. Este ainda se mostra respaldado pela moral cristã da 

época, tendo em vista que estes eram casados em igreja, e pelo Diretório que ainda 

continuavam vigorando na capitania. O motivo para remoção destes índios que 

estavam em Vila Flor, segundo Anacleto, seria o lucro que o diretor da Vila de Arez, 

tenente João Lins, teria se os índios retornassem e trabalhassem nesta vila. Aqui 

percebemos que o problema em torno da mão de obra indígena continua presente no 

cotidiano colonial862. 

Percebe-se que apesar do Diretório ter sido extinto no Estado do Grão-Pará e 

Maranhão, ele continuava vigorando na capitania do Rio Grande do Norte, pois o cargo 

de Diretor de vila de índio ainda era empregado e as alegações de Anacleto da Silva 

eram respaldadas na redação do Diretório pombalino. 

Neste caso, com a alegação do diretor na permanência dos índios na vila 

usando como justificativa que as suas esposas não os deixarem partir, pode-se 

perceber a importância do indígena, seja como representação de um argumento 

erguido pelo diretor, seja pela resistência as determinações do capitão-mor. Este 

pedido que as índias de Vila Flor fazem é respaldado pelo Diretório, como afirma o 

diretor Anacleto e permite que cogite-se o conhecimento das determinações reais e 

sua utilização por parte destas índias. 

Além desta hipótese ainda devem ser considerados outros fatores para este 

caso. As índias de Vila Flor podem ter pedido ao diretor para que seus cônjuges 

permanecessem na vila para não se distanciarem deles por questões afetivas, ou 

também para a divisão do trabalho com eles, tendo em vista que sua organização nas 

vilas também se amparava na distribuição de trabalhos e serviços para as vilas e para 

os moradores próximos, além do trabalho necessário para provimento do lar. 

                                                           
 

860
 CONSULTA 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. 03/09/1806. AHU-RN, Cx. 9, D. 584. 
861

 A palavra natural é utilizada no documento para designar o local de nascimento destes indígenas. 
862

 Fatima Martins Lopes também explicita esta situação de exploração do trabalho indígena praticada por Lopo 
Joaquim e pelo diretor da Vila de Arez. Cf. LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade. Op. Cit. p. 451-452. 
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Outro fator a ser considerado é a posição de Anacleto da Silva, pois a mesma 

alegação feita sobre o diretor de Vila Arez pode ser realizada para Anacleto. Ele 

poderia estar interessado no percentual relativo ao trabalho destes indígenas e, 

portanto, ter alegado que estes não poderiam sair da vila, pois seus cônjuges não 

permitiam. A atitude de Anacleto pode se dever também ao temor de uma possível 

revolta por parte destes indígenas, o que seria evitado se seus desejos fossem 

atendidos. Seja qual for a motivação para esta solicitação, o fato é que os indígenas 

ainda representavam um argumento plausível para solicitações realizadas por seus 

tutores. 

Apesar de não terem feito um pedido formal como os índios que queriam ser 

eclesiásticos fizeram, estas índias deixaram registrados seus desejos na fala do diretor 

da vila de índios, e este anseio em atende-las, seja por medo de uma reação negativa, 

por interesse em continuar com os rendimentos proporcionados pelo trabalho realizado 

pelos índios, ou ainda por respeito a legislação e a moral cristã da época. 

 

Considerações Finais 

 

Objetivou-se neste artigo perceber não somente a presença dos indígenas no 

Rio Grande do Norte, mas também suas reivindicações expressas diretamente, como 

nas solicitações de Antônio Dias da Fonseca e Antônio Alves da Costa, ou 

indiretamente, como as índias de Vila Flor fizeram com a eminência de separarem-se 

de seus cônjuges. Perceber a atuação dos indígenas na sociedade colonial potiguar é 

de suma importância, uma vez que pesquisas sobre sua presença, deveras 

negligenciada pela historiografia tida como “tradicional”, surgem cada vez mais, 

inclusive comprovando que estes indígenas faziam parte de famílias tradicionais do 

estado863.  

Percebe-se que seus anseios são expressos e, por vezes ouvidos pelas 

autoridades coloniais. A legislação indigenista, que possibilita ao indígena reivindicar 

posições ocupadas pelos demais integrantes da sociedade e oferece os mecanismos 

necessários para estas reivindicações, permitiu que estes, apesar de uma posição 

social diferenciada dos demais vassalos d’El Rei, vislumbrassem chegar a posições 

                                                           
 

863 Ver artigo publicado nestes anais: Macedo, Helder Alexandre Medeiros de. Notas sobre a formação de 
parentelas e mestiçagens na ribeira do Seridó, a partir dos Dantas Corrêa. Anais do VI Encontro Estadual de 
História, UERN, Assu, 22 a 25 de julho de 2014. 
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“que nenhum outro de sua nação” chegou, ou serem atendidos quando solicitassem 

permanecer em determinada localidade.  
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HISTÓRIA E MEMÓRIA: NOVO IDEÁRIO SOBRE O CANGAÇO EM MOSSORÓ 
Antônio Robson de Oliveira Alves864 

 

 

RESUMO  
  
Este artigo se trata de uma análise das obras dos intelectuais que, durante as décadas 
de 1970 e 1980 através de suas narrativas, serviram como instrumento de construção 
e reprodução de memórias, as quais trazem consigo um papel crucial na formulação 
de um novo conceito sobre o fenômeno do Cangacerismo e sua relação com a cidade 
de Mossoró. Analisar também, que impacto essas obras surtiram na construção de um 
novo ideário sobre a cidade, o qual predomina até os dias atuais, mostrando as 
influências que essas tiveram e continuam exercendo na população, dando a Mossoró 
o rotulo de Cidade da Resistência. 
 
PALAVRAS CHAVE: Cangaço. Memória. Intelectuais. Obras. 

 

INTRODUÇÃO 

Mossoró, cidade palco de acontecimentos notórios, exuberantes e inesquecíveis 

que permitem ao seu povo ter orgulho dessa terra, exaltar-se com seus feitos e 

maravilhar-se de suas conquistas. Diante disso, podem-se citar vários acontecimentos 

que se perpetuaram nessa cidade, os quais detêm um valor histórico de grande valia, 

não apenas para seu povo, mais também para o Estado do Rio Grande do Norte865, 

que apesar de pequeno, é rico em cultura e composto por uma população de gente 

humilde, guerreira e valorosa. 

 Apesar da vida dura, aguerrida e sofrida, que há tempos o sertanejo norte-rio-

grandense vem trazendo em sua bagagem, este não deixa de sonhar, de persistir e 

assim, vencer os percalços que uma terra árida e sem vida os traz. A cidade de 

Mossoró, antes denominada Vila de Santa Luzia de Mossoró, desmembrando-se de 

Assu, através da Lei de Nº 246, de 15 de março de 1852866, mostrou-se imponente 

desde seus primórdios, o Escritor Raimundo Nonato através de sua narrativa, nos 

possibilita ter uma dimensão de como essa cidade teve inicio:  

Até meado desse século, afirma um deles, a população da Ribeira de 
Mossoró fora muito limitada, constando apenas de criadores, vaqueiros, 

                                                           
 

864
 Aluno do Projeto de Pesquisa “Labirintos da memória: os intelectuais e a construção da memória sobre o 

cangaço em Mossoró” 3º Período do Curso de História na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.  
865

  Abolição da Escravatura, no dia 30 de setembro de 1883, Primeiro Voto Feminino do Estado no dia 5 de Abril 
de 1928 e Resistência ao bando de Lampião no dia 13 de Junho de 1927. 
866

  NONATO, Raimundo. História Social da Abolição em Mossoró. Edição do Centenário. 1983 
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procuradores das respectivas fazendas que, segundo a tradição, os 
seus proprietários eram todos moradores fora, como bem fossem em 
Pernambuco, Paraíba, São Bernado das Russas, Natal podendo 
conjecturar-se que talvez houvesse naquele tempo, ali, uma pessoa 
para cada cem cabeças de gado. Segundo presumimos, em vista de 
alguns dados que temos fora depois de 1750 que situaram-se na 
Ribeira de Mossoró os primitivos membros da família “Camboa” 
“Guilherme” e “Ausentes”. Estas três famílias tradicionalmente foram e 
continuam a ser consideradas como as primeiras que habitaram 
Mossoró. (NONATO, 1983, p.16 ). 

  

Essa cidade viu seu desenvolvimento por vezes ser ameaçado, isso se deu por causa 

do seu crescimento, tanto populacional, como econômico, fato que despertou e ainda 

desperta olhos famintos que buscam de forma criminosa roubar o que estes 

conseguiram com tanta luta. Nesse viés, podemos citar o caso do assalto planejado 

pelo bando de Lampião a Mossoró. Esse acontecimento ditou soberanamente, as 

significações que são dadas a cidade nos dias atuais, dando a Mossoró um nome que 

é de grande valor para seus moradores de “Cidade da Resistência”. 

 Sendo assim, nesse Trabalho, serão analisadas duas Obras chaves para se 

entender as construções da Memória e de como essas vêm se desenvolvendo nos 

dias atuais em Mossoró, dando assim, um ideário que é mutável e que se transformou 

conforme o tempo, o povo e o governo. Assim, analisar e mesclar dessas obras as 

partes que se mostram propensas a construir um significado sobre o Assalto que vise o 

engrandecimento do povo Mossoroense, é de extrema importância, para se entender o 

que se tem entendido nos dias atuais como “Cidade da Resistência”. 

 Então, devemos buscar meios que nos possibilitem entender essa ligação entre 

História e Memória, é nessa perspectiva que serão analisadas as obras de Raul 

Fernandes, que narra a História do Assalto de Lampião à Mossoró, narrando desde o 

inicio da cavalgada do facínora, até o fim de sua vida, dando ênfase no acontecido em 

Mossoró, como o próprio nome do livro já diz. Assim como a Obra de Raimundo 

Nonato “Lampião em Mossoró”, que como a de Raul, conta os fatos provenientes do 

percurso do bando até chegar a Mossoró e o Assalto, consumando assim, um ato sem 

volta, que ditou a História da cidade, assim como os significados que essa tem. 

Trabalhando Conceitos 

1.1 Cangaço 
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 Nos percalços da árdua vida dos sertanejos nordestinos, somam-se vários 

episódios de acontecimentos marcantes, que essa parte do país tem há contar. 

Notamos que o solo que por vezes se tornou conto de histórias e que está presente 

nos cordéis, é retrato de uma situação difícil, onde a terra castiga o plantio e colheita, 

assim como destrói sonhos e maltrata os seus habitantes. É nessas circunstâncias que 

nascem figuras inesquecíveis, de heróis, patriotas e pessoas simples que saem do 

anonimato e se lançam para a glória, através dos seus atos. 

 Em meio aos entraves dessa desolada situação é que surgem grupos que por 

conta própria lutam por “justiça”, segundo seus interesses pessoas, conforme o seu 

entendimento de justo e por causa das necessidades que por vezes falam mais alto do 

que a consciência. Assim, inicia-se um período da História da região Nordeste, que é 

lembrada por cordelistas, historiadores e pelo seu próprio povo, que têm esses grupos, 

como heróis, em detrimento de outros, que os vêem como sujeitos foras da lei, 

mostrando assim, uma pluralidade de visões, as quais perpassam pelo filtro da 

memória, dos contos e histórias destes bandos que se firmaram na História dessa 

região. 

 Ao pensarmos sobre os movimentos acontecidos na Região nordeste do Brasil, 

e nos bandos formados, recordamo-nos do Cangaço, fenômeno que teve início nessa 

região em meados do século XIX e início do XX, caracterizando-se e se tornando 

conhecido, por ações de bandos que agiam de variadas formas, sendo elas violentas e 

por vezes desumanas que também se pode entender como fenômeno individual não 

estando centrado em grupos apenas. 

 Esse fenômeno, não só ganhou enormes proporções de adeptos, como 

também, mostrou-se imponente no seu desenrolar. As concepções existentes sobre o 

conceito de cangaço são variadas, podemos citar a Historiadora Kesia Cristina, a 

mesma diz em sua obra:  

 

“O cangaço se deu como um fenômeno eudêmico que só poderia ter se 
constituído sob a aquiescência do poder instituído; e sob a proteção da 
mesma comunidade que o considerou como movimento marginal, de 
foras-da-lei. Eram grupos de homens que se moviam como nômades, 
tendo como casa o território da caatinga e vivendo de saques a cidades 
e fazendas”. (CRISTINA, 2005, p.15) 
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O que Kesia exprime é uma concepção de que esses grupos são característicos 

e trazem consigo os sofrimentos em que o povo da região onde esse surgirá se 

encontra isso mostra que, são lutas por melhorias e por condições de vida melhor. 

Assim quando a autora expressa seu parecer em relação à proteção destes, a mesma 

deixa claro que a mesma comunidade que os considera foras da lei, os protegem, 

dando assim, um sentido de contradição nas relações existentes. Os surgimentos 

destes grupos podem estar ligados a questões e mudanças na ordem política, social e 

econômica, que propiciam não apenas o surgimento, mais o mantimento desses 

bandos na vida de bandidagem867, isso por que, as mudanças provenientes dos 

processos políticos na época, davam a estes facínoras uma maior facilidade de se 

manter naquela vida, assim como o meio econômico, que seria o mais desejado dos 

mesmos. 

 Em relação à contradição existente entre os bandos e o povo, um trabalho a ser 

citado é o de Mark J. Curran, em seu trabalho de pesquisa, que visa buscar através da 

literatura de cordel no Brasil, as principais manifestações dos poetas populares, Mark 

percebe que um dos temas que ganha mais destaque é o cangaço, e diz: 

 

“o cangaceiro é o herói por excelência (…) Nas obras cordelianas 
contemporâneas, é visto como o tipo heroico legítimo, maior do que a 
vida, verdadeiro cavaleiro do sertão (…) Mais do que em qualquer outro 
tema do cordel, vê-se aqui o processo folclórico de idealizar a 
realidade, convertendo-a em mito ou lenda”. (CURRAN, 2001, p. 61) 

  

Assim, através da concepção passada por Mark dos cordelistas, o cangaceiro é 

visto como “cavaleiro do sertão”, o qual detém um valor imprescindível para os que 

além de crerem nessa visão, pregão sobre os feitos desses cabras que, tornam-se 

mais que histórias, mas, lendas, mitos, e trafegam na memória daqueles que os vêem, 

como heróis, exemplos e guerreiros. 

 Em detrimento dessa visão do cangaceiro, temos exemplos de variadas 

narrativas que colocam esses sujeitos como homens foras da lei, que por vezes, não 

merecem perdão, nem serem lembrados. Como se pode ver nas narrativas de Câmara 

Cascudo no Dicionário Folclórico Brasileiro, no qual diz:  
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ALVES, Kesia Cristina França. O santo do Purgatório: a transformação mitológica do cangaceiro Jararaca em 

herói/ Kesia Cristina França Alves.  – Natal, RN, 2005. 125f.  
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“Diz-se, no nordeste do Brasil, do criminoso errante, isolado ou em 
grupo, vivendo de assaltos e saques, perseguindo, até a prisão ou 
morte numa luta com tropa de Polícia ou com outro bando de 
cangaceiros. Os tipos de cangaceiros são os mais variados, e múltiplas 
as razões que os levaram ao crime. Há, desde uma tendência 
criminosa, a sugestão irradiante dos grandes cangaceiros, 
determinando a fugida de rapazes para juntar-se ao grupo, até o 
primeiro homicídio por motivo de honra privada, sempre julgado como 
punição justa”. (CASCUDO, 1972, p. 234).  

 

Cascudo não apenas mostra uma visão diferente da do Herói, como também, aponta 

para os variados motivos para entrada nessa vida. Assim, querer justificar a vida de 

bandidagem, segundo ele, por motivos que se julgam “justos” é ineficaz e não pode ser 

meramente esquecido as atrocidades cometidas. Assim, apesar de querer mostra o 

lado de “vilão” por parte dos cangaceiros, ao falar da fuga dos rapazes para se juntar 

ao bando, isso remete logo de imediato a uma admiração por partes desses jovens, ao 

cangaceiro. Contudo, nem todos os jovens que se juntavam ao bando, eram por 

vontade própria, mas, por vezes por terem cometido crimes por motivo de honra, 

sendo que não podendo voltar para sua terra devido ao perigo eminente da morte, por 

vingança, se acometiam a se juntar aos grupos e dali viviam uma vida de crimes. 

1.2. Memória 

 Ao entrarmos em contato com o mundo do cangaço, nos deparamos com os 

estilhaços existentes, de memórias que ainda permanecem vivas, que 

hereditariamente, passaram de pai para filho, nas quais, contam como se procederam 

os assaltos, estupros e os crimes hediondos, cometidos pelos cangaceiros na região 

Nordeste brasileira. Entramos então, em uma parte da História que remonta, através 

das lembranças e memórias, os acontecimentos, aqui se processa não apenas fatos, 

mais mudanças nesses fatos, os quais partem por vezes de interesses de classes, que 

utilizam a Memória, como arma de controle. 

 Trilhando os caminhos da Memória, percebemos como essa vêm sendo 

moldada pelos que através dessa, buscam formar novas concepções, transformando o 

fato Histórico conforme os seus interesses e vontades. Desde os primórdios da 

existência humana e o desenvolvimento do Homem enquanto ser racional em conjunto 

com a sociedade que este habita que a Memória Coletiva vem sendo motivos para 

confrontos e disputas por parte da classe dominante, como o historiador Jacques Le 

Goff se põe a dizer em seu livro História e Memória:  
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“(…) A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta 
das forças sociais pelo poder. Tornar-se senhores da memória e do 
esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos 
grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades 
históricas. Os esquecimentos e silêncios da História são reveladores 
destes mecanismos de manipulação da memória coletiva” (LE GOFF, 
1924, p. 422) 

 

Como podemos perceber segundo Le Goff, a memória é utilizada como ferramenta de 

manipulação pelas classes dominantes, para uso e apropriação dessas como 

mediadoras do passado e presente, esse processo de interação e ressignificação 

temporal mostram-se um componente de extrema importância na construção da 

memória, por esse motivo, essa continua sendo utilizada como ponte para o poder e 

sua manutenção é feita através de esquecimentos e silêncios, tendo em vista, que 

esses dois meios, agem juntos para a formação de uma memória construída conforme 

interesses. 

 Ainda percorrendo as linhas expressas sobre memória por Le Goff, esse nos 

chama atenção para o sentido crucial dessa palavra: 

 

“A memória, como propriedade de conservar certas informações, 
remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, 
graças às quais o Homem pode atualizar impressões ou informações 
passadas, ou que ele representa como passadas.” (LE GOFF, 1924, p. 
419) 

 

Ou seja, é através da memória que nos reportamos aos fatos passados e o 

atualizamos conforme as experiências vividas, isso dá a classe dominante, detentora 

dos veículos percussores da memória, uma arma de grande utilidade e de extrema 

importância, pois a manutenção e o mantimento do poder se dão através da forma que 

as memórias coletivas são usadas. 

 Partindo então dos pontos descritos sobre a memória, devemos entender qual o 

desenvolvimento que essas tiveram sobre o cangaço, e como estas ainda se fazem 

presentes nos dias atuais. Como Le Goff mesmo cita, em seu livro, a classe detentora 

do poder, por vezes lutou para silenciar e mudar as formas que essas memórias 

podem e devem se perpetuar, como reportaremos logo adiante, o que se desenvolveu 
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sobre o cangaço e sua relação com Mossoró, parte desse viés de dominação e 

mudança nas Memórias, sejam elas coletivas, ou individuais. 

. Mesmo assim, não devemos só pensar em uma memória coletiva dos 

acontecimentos, mais no seu desenrolar individual, hora, a memória pode ser 

entendida como estilhaços particulares, como estilhaços pequenos e às vezes até 

imperceptíveis, tem a propriedade de se espalhar e por vezes de se perder868, sendo 

assim, devemos entender que as representações existentes sobre o cangaço e sua 

relação com a construção do ideário de “resistência” em Mossoró, perpassa, por todo 

um processo de memórias, sejam coletivas, ou individuais, que se voltam com o 

tempo, vivas, mais que apesar disso, ainda se encontram invariavelmente nas mãos 

de um número pequeno que através dessas, formam ideários que constituem por 

vezes, memórias distorcidas e simplórias, moldadas, que são utilizadas com fins 

lucrativos.  

 

1.3 Intelectuais 

 Para podermos adentrar nas concepções e representações criadas para 

assegurar a Mossoró o titulo de “Cidade da Resistência”, assim como, criar meios para 

o comércio através das memórias criadas do acontecido, é válido recorrermos ao 

conceito de Intelectuais, sendo que, as obras destes, dão ao menos em Mossoró, mais 

credito, para que o fato histórico ganhe certa credibilidade. Assim, entender o que 

estes representavam e ainda representam para a população mossoroense e como 

essa creditava nessas obras confiança para que através destas tenham criado 

imaginários que se perpetuam até os dias atuais. 

 Os intelectuais podem ganhar vários significados e conceitos, segundo José 

D’Assunção, é necessário se estudar a finco esse conceito para que através desse, se 

entenda tanto os imaginários criados, como as representações que se perpetuam 

sobre esses indivíduos869. Assim, José D’Assunção em analise ao que Gramsci narra 

em seu livro diz: “Em primeiro lugar, o filosofo Italiano afirma que todos os homens, 

sem exceção, são intelectuais – mesmo que não desempenhe na sociedade a função 
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 VALENSI, Lucette. Fábulas da Memória: a batalha de Alcácer Quibir e o mito do sebastianismo; tradução Maria 

Helena Franco Matins. - Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. p.02. 
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 BARROS, José D’Assunção. O campo da história: especialidades e abordagens/ José D’Assunção Barros. – 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.  
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estrita de intelectuais” (BARROS, 2004, p. 70). A explicação para o que José 

D’Assunção coloca, encontram-se na obra de Gramsci Os intelectuais e a Organização 

da Cultura, na qual o autor diz:  

 

“Todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então: mas nem 

todos os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais. 

Quando se destingue entre intelectuais e não-intelectuais, faz-se 
referencia, na realidade, tão-somente à imediata função social da 
categoria profissional dos intelectuais, isto é, leva-se em conta a 
direção sobre a qual incide o peso maior da atividade profissional 
específica, se na elaboração intelectual ou no esforço muscular-
nervoso. Isto significa que, se pode falar de intelectuais, é impossível 
falar de não-intelectuais, porque não existem não-intelectuais. Mas a 
própria relação entre o esforço de elaboração intelectual-cerebral e o 
esforço muscular-nervoso não é sempre igual”. (GRAMSCI, 1982, p. 7) 

 

Segundo Gramsci, não existe o termo não-intelectuais, havendo assim várias formas 

de se entender tal conceito que é largamente utilizado, contudo é necessário entender 

que tais percepções são apesar de variadas, mutáveis dependendo da sociedade que 

lhe abarca. Mais ainda segundo ele (Gramsci), esse termo seria utilizado na função 

social da categoria profissional desse, havendo uma distinção entre o trabalho 

muscular-nervoso e o exercido como elaboração intelectual, seja nos escritórios, 

escolas ou governo, isso mostra uma diferença entre uma camada dita intelectual da 

outra, trabalhadora braçal. 

 Contudo, no decorrer de sua narrativa Gramsci julga impossível uma separação 

entre o intelectual do não-intelectual, pois segundo ele “não existe atividade humana 

da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não se pode separar o homo 

faber do homo sapiens” (Idem, p. 7). Assim, através desse pensamento, podemos 

pensar que o termo “Intelectuais” é utilizado para mesclar, uma camada que utiliza o 

cérebro para desenvolver seu trabalho, o que vai diferir dos demais que se utilizam da 

força de seu próprio corpo. 

 No caso de Mossoró, é notório que a percepção que essa cidade tem de 

Intelectual é a dos que exercem uma função social em sua profissão na elaboração 

intelectual, como no caso dos escritos Raul Fernandes e Raimundo Nonato, ambos 

norte-rio-grandenses, com papeis importantes para a sociedade, no campo cultural e 

social. Isso denota um valor crucial nas obras desses, sendo estas bastante aceitas e 

lidas pelo povo Mossoroense, assim como do Estado do Rio Grande do Norte.   
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 Para podermos adentrar de fato nas obras destes dois nomes de grandiosa 

importância para se entender as construções de memórias sobre o cangaço em 

Mossoró, é válido, recorrermos ao conceito de Representação. Esse que é bastante 

abrangente e deve ser tratado nos parâmetros das construções sociais, sendo que as 

divisões do mundo social, assim como suas ramificações perpassam pelo âmbito das 

Representações, como essas se formam e como se constituem. 

 Esse conceito trás consigo várias questões que devem ser postas de imediato, 

tendo em vista, que o processo de representações, são construídos com o tempo e 

que por vezes fazem parte de um jogo de interesses, assim como Roger Chartier nos 

diz:  

 

“As representações do mundo social assim construídas, embora 
aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são 
sempre determinados pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, 
para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos 
com a posição de quem os utiliza.” (CHARTIER, 1988, p.17). 

 

Como Chartier nos mostra, as representações aparentam serem construções 

passadas pelo filtro da razão, contudo, são na verdade determinadas pelo grupo que 

as formulam, passando por interesses mútuos destes, sejam para manter o poder ou 

para obtê-lo. É preciso então entender os discursos formulados por tais grupos, pois 

são neles que estes mostram seus interesses, nestes discursos, estão presentes tanto 

figuras de linguagem e imagens que são formulados para garantir o que estes 

pretendem. 

 Com essa percepção dada por Chartier, é válido aqui recorrermos ao que esse 

exprime na mesma obra, falando da importância de se entender a relação de 

representação, na qual esse diz que, essa relação é baseada, na falta de um objeto 

ausente, mais com uma imagem presente870. Ou seja, aqui é expresso um parecer 

relevante em relação ao que de fato acontece quando se formam as representações, 

que na maioria das vezes, é formulado por uma imagem, um discurso, algo que remeta 

de imediato ao objeto ausente. Assim através desses significados, o objeto mesmo que 

não estando presente concretamente, ganha uma nova visão, passando a ser 

representado pela imagem que é construída sobre esse. 
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 Nesta medida, podemos assim dizer que a força das representações não se dá 

pelo seu valor de verdade, ou seja, da correspondência entre as imagens ou discursos 

produzidos com o real, tendo em vista que o real e o não-real aqui se equivalem, pois a 

representação tem a capacidade de substituir à realidade que essa representa, 

construindo assim, valores, modos de se ver e um mundo diferente, paralelo ao que as 

pessoas vivem na realidade, esse é o poder da representação, a qual ganha uma 

importância cada vez maior, na dominação e manipulação do sentido real do objeto 

ausente.871 

As Obras 

 Até o devido momento, percorremos pelos conceitos de Cangaço, Memória e 

Intelectuais, dando ao termo Representação sua devida importância, assim, o leitor até 

aqui, poderá entender que estes conceitos são de extrema importância para que se 

possa fazer uma analise das Obras de Raul Fernandes e Raimundo Nonato, sendo 

assim é crucial entendermos como estas se colocam como construtoras de Memórias, 

mais não só isso, como difusoras de “verdades” que até os dias atuais em Mossoró 

são tidas como as Obras mais importantes sobre a tentativa de Assalto de Lampião a 

Mossoró. 

Retomaremos então, a entender como as duas obras, intituladas: A Marcha de 

Lampião: Assalto a Mossoró, de Raul Fernandes e Lampião em Mossoró de Raimundo 

Nonato, em meio as suas narrativas colocam em evidência como estas buscam 

através de uma ostensiva documentação e argumentação, provocar no leitor um 

fascínio pela Resistência, dando ênfase na vitória e expulsão de Lampião do território 

do Estado. 

1.1 Raimundo Nonato – Lampião em Mossoró 

Raimundo Nonato da Silva nasceu no dia 18 de agosto de 1907, na cidade de 

Martins no Estado do Rio Grande do Norte, migrando para a cidade de Mossoró na 

seca ocorrida no ano de 1919. No ano de 1955, se formou em Direito pela 

Universidade de Alagoas, nomeado assim juiz da comarca de Apodi. Esse escritor 

ganhou destaque com obras nos campos do romance, crônica, memória, história e 

folclore. Produzindo mais de 80 livros, com tamanho destaque, suas Obras, ganharam 
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no Estado uma importância e se tornaram lidos por toda a parte, sendo assim, esse 

escritor, tornou-se conhecido, dando-nos motivos para aqui de imediato, chamá-lo de 

intelectual, segundo a profissão que esse exercia. 

Nesse viés, com tamanho vulto de confiança, uma das suas Obras, mais lidas e 

aceitas pelo público, foi a de Lampião em Mossoró, que teve sua primeira edição 

lançada no dia 13 de Junho de 1977, ou seja, 50 anos após o ataque de Lampião a 

Mossoró. A década de 1970 é essencial para podermos compreender as construções 

existentes sobre o vulto da resistência, assim como entender a forma que estas 

construções se perpetuaram e ganharam um sentido de “verdade”, assim como o 

Historiador Marcílio Falcão nos diz em sua Obra: “(...) o cinquentenário da Invasão 

(1977) que a construção da “resistência mossoroense ao bando de Lampião” ganha 

vulto e passa a ser comemorada e inserida nos projetos governamentais”. (FALCÃO, 

2013, p. 23). Sendo assim, a Obra de Raimundo Nonato entra nos planos de 

comemoração do cinquentenário, dando um valor maior a esta obra, ditando de fato 

que não apenas essa é importante para se entender o ocorrido no Assalto, como 

também, é valida para buscar os valores do povo mossoroense, dando ênfase nos 

resistentes, criando através da narrativa, heróis, como é o caso do Prefeito Rodolfo 

Fernandes. 

Na sua narrativa Raimundo Nonato demonstra preocupação em passar ao leitor 

idéias que possibilitem a estes, entenderem a importância que os resistentes tiveram 

na vitória de Mossoró ao bando de cangaceiros, assim, essa construção mostra-se 

propensa a criar ideários que enunciam uma vitória e a vergonha de Lampião, o tão 

temido cangaceiro, que se dizia invencível e era tido como tal. 

Essa invisibilidade dada a titulo ao bando de cangaceiros chefiados por Lampião 

já se formara a tempos, dando a esse cangaceiro o nome de “Rei do Cangaço”, 

Nonato, em seu livro, cita o desejo do bando de assaltar a cidade de Mossoró, essa 

que na época passava por um desenvolvimento econômico grandioso, despertando 

interesses e olhos dos facínoras. Em seu esplendor e tamanho, Mossoró ganhará titulo 

de “Capital do Oeste” tendo uma importância tamanha para as cidades circunvizinhas, 

pois o comércio no seu auge crescia com a venda do algodão, cera de carnaúba, 

dentre outros utensílios de grande utilidade para os sertanejos.   

Motivados pela ambição, pelo desejo do poder, de se sentirem superiores o 

bando do então “Rei do Cangaço”, herói para uns, vilão para outros, mostram-se 

imponentes no seu desbravamento nas terras norte-rio-grandense, desde o inicio da 
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sua trajetória até alcançar Mossoró o bando percorre por um extenso caminho, o qual 

o Raimundo Nonato narra de forma concisa: 

 

“Esse tempo relâmpago de menos de cem horas, tanto quando levou o 
grupo de “Lampião” no Rio Grande do Norte, permitiu, contudo, à malta 
desenfreada percorrer um número de léguas quase inacreditável, pois 
cobriu, em uma viagem batida de quatro dias apenas, um percurso que 
anda perto de 400 quilômetros, com uma poderosa cavalaria de 
montada, apetrecho de guerra, prisioneiros, animais de muda e mais de 
60 combatentes, poderosamente armados, para qualquer 
eventualidade.” (NONATO, 1998, p. 12)  

 

Na visão de Raimundo, assim como a de Raul Fernandes, os cangaceiros 

fizeram uma caminhada inacreditável, visando no fim dela saírem com o assalto 

efetuado e bem sucedido, assim todo esse percurso foi trilhado baseado no desejo por 

riqueza, assim como na destruição de uma cidade inteira se preciso fosse, isso mostra 

que o plano apesar de ter fracassado, fora arquitetado e o bando acreditava fielmente 

em saírem como vitoriosos dessa empreitada. 

 A narrativa de Raimundo Nonato é crucial para compreendermos com quais 

tipos de fontes, tanto esse escritor como Raul Fernandes trabalham, fazendo estes um 

apanhado das principais reportagens dos jornais que circulavam na época assim como 

de entrevistas concedidas pelas pessoas que participaram da resistência, assim como 

dos que sofreram algum tipo de dano pelos cangaceiros872, essa fontes, como a dos 

jornais, mostravam-se inclinadas a criarem sobre o cangaceiro um ideário de monstro, 

de vilão, ao contrário dos resistentes, narrados como homens de caráter, valentes, 

guerreiros e acima de tudo vitoriosos. Ao usar tais fontes, mesmo que as únicas 

existentes, Raimundo Nonato cai no mesmo “erro” que os Jornalistas, estes que ao 

terem contato com os fatos, só visão falar e enunciar um lado da história, não 

atentando os olhares e narrativas do lado oposto, estes deviam se atentar a visualizar 

o cangaço como prática marginalizada que merecia atenção, seja por parte de ações 

políticas que não apenas inibissem, mas que fossem além, visando melhorias para um 

povo que sofria e sofre atualmente e como já citado, não apenas com a terra, mais 

também com a fome e miséria que desde então vivem essa parte da população.  

1.2 Raul Fernandes – A Marcha de Lampião: Assalto a Mossoró 

                                                           
 

872
 FALCÃO, Marcílio Lima. JARARACA: memória e esquecimento nas narrativas sobre um cangaceiro de Lampião 

em Mossoró. Mossoró: UERN, 20113, p. 51 
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 Raul Fernandes, Filho do Prefeito de Mossoró, Coronel Rodolfo Fernandes, que 

ficou no cargo de 1926 a 1928. Nasceu em Mossoró no ano de 1908, no ano de 1927, 

período que ocorreu o ataque de Lampião a Mossoró, Raul cursava a faculdade de 

Direito e Medicina na Bahia. Esse autor ganhou prestígio e renome devido a sua forma 

de escrever, sua fama assim como a de Raimundo Nonato em conjunto com suas 

obras os colocou entre os escritores mais lidos do Estado na época. A primeira Edição 

de seu livro citado logo acima assim como o de Raimundo Nonato, teve sua primeira 

edição lançada no cinqüentenário (1977) do ataque do Bando a Mossoró. 

 Como já citado, o ano de 1977 foi de extrema importância para se entender a 

mudança na figura do Cangaceiro, este que antes da década de 70, eram tidos como 

bandidos, facínoras, homens que, além disso, eram vistos como sem coração, que não 

mereciam nenhum tipo de reconhecimento, contudo, mudou-se o foco, agora estes, 

passaram a fazer parte da cultura Mossoroense. A resistência ganha força, nova visão, 

Lampião ganha titulo de “Rei do Cangaço”, homem mais valente do Nordeste, para que 

assim a resistência da cidade ganhasse uma maior força, para que essa fosse 

exaltada, tido como grande feito, essas mudanças partiram de planos governamentais 

para dá a Mossoró um entretenimento maior, ganhando graça aos olhos do turismo, 

fazendo com que seu povo seja exaltado. 

 Como mencionado, Raul Fernandes era filho do então Prefeito vigente na 

época, Rodolfo Fernandes, assim, a obra aqui discutida, passa pelo viés de 

parcialidade, tal preceito é argumentado por Raul no qual esse mesmo menciona sua 

preocupação em ser imparcial, tentando esse seguir o caminho da lógica, contudo 

esse diz: 

 

“A vitória de Mossoró, em prol do bem comum, fixou o heroísmo de 

seus filhos. Feito proclamado nos quatro cantos do País. Lição de 
grandeza de um povo pleno de civismo consciente, do qual todo o 
Nordeste exultou agradecido.” (FERNANDES, 2007, p.24). 

 

 A tentativa de imparcialidade por parte de Raul é fácil perceber que não foi 

alcançada, pois se percebe que este busca exaltar não só a população de Mossoró, 

mais também o prefeito da cidade, que era seu Pai. Assim durante toda a Obra, é fácil 

notar que essa passa pelo filtro e interesse de enunciar uma grande vitória por parte do 

povo Mossoroense ao bando, que era tão temido no Nordeste, passando a ser uma 
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grande homenagem ao cinquentenário da resistência. Em relação ainda a busca por 

imparcialidade podemos citar o que Chartier nos diz em sua Obra: 

 

“As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 

tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas 

menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para 

os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas.” (CHARTIER, 

1988, p. 17) 

 

 

 Assim, como Chartier coloca, essa busca pela neutralidade, imparcialidade é 

uma busca inalcançável, tendo em vista que somos seres guiados por emoções, 

tangidos por sentimentos que nos colocam a falar e defender os nossos pares.  

 Ao percorrermos as narrativas de Raul, notamos as construções que esse 

formou sobre Lampião, dando a esse cangaceiro características diferentes das que 

eram tidas para os demais cangaceiros, ou bandidos formados no Nordeste, podemos 

citar nomes nesse sentido como: Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino e Sinhô Pereira, 

destes, Raul cita que Lampião foi o que rompeu com a tradição destes velhos 

cangaceiros, ou seja, a forma que Lampião agia se diferia dos demais, pois estes, não 

roubavam dos pobres, apenas combatiam desafetos e a policia, no caso do “Rei do 

Cangaço”, esse causava terror por onde passava, caso que o difere dos demais, que 

até eram admirados por uma parte da população873. Assim a construção de Raul 

coloca Lampião como temido e a vitória de Mossoró diante desse exposto coloca a 

cidade como grandiosa entre as demais que não conseguiram combater esse facínora. 

 Está Obra, nas suas diretrizes centrais, evocam questões como a citada logo 

acima, de grande estima para o povo Mossoroense, com o pensamento fixado em um 

combate entre os Resistentes e o bando mais temido do Nordeste, dão a Mossoró o 

titulo de grande valia, essa vitória passa a partir da década de 70 a ser usada de forma 

concisa pelo governo, usando essas narrativas como construtoras de ideários, 

                                                           
 

873
 Para entender mais sobre os tipos e formas do cangaço ler: Frederico Pernambucano de Mello em seu livro 

“Guerreiros do Sol: violência e banditismo no nordeste do Brasil” 
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transformando Mossoró em um palco de atrativos, como Marcílio mesmo diz em sua 

narrativa: 

“Os festejos do cinquentenário da invasão dos cangaceiros a Mossoró 
deixaram visíveis as intenções das autoridades locais e estaduais em 
promover o desenvolvimento do turismo.” (Idem, p. 73) 

Estas intenções podem até os dias atuais serem vistas, as quais são evidenciadas, por 

exemplo, na peça teatral “Chuva de Balas no País de Mossoró”, tal peça tem como 

objetivo encenar os fatos antes e durante a tentativa de Assalto, até a morte do 

cangaceiro Jararaca874, essa peça enuncia uma vitoria esmagadora sobre o bando, 

mostrando assim o valor da Resistência. 

 Todos os anos, na programação do Mossoró Cidade Junina875, é cedido o 

espaço para a apresentação da Peça Chuva de Balas, podemos pensar esse evento 

como uma forma de manter a dominação, para isso usaremos o conceito de “Teatro do 

Controle” de Thompson, no qual esse diz: “Os donos do Poder representam seu teatro 

de majestade, superstição, poder, riqueza e Justiça sublime” (THOMPSON, 1977, p. 

239-240). Ou seja, as maneiras criadas para se garantir o domínio e controle do 

povo876, sejam elas por meios simbólicos, são formas bem pensadas, em Mossoró, 

pode-se perceber que o controle é mantido nos dias atuais tanto nos discursos, como 

nos campos atrativos, esse domínio, não é algo meramente inventado, mais são de 

forma linear, usado todos os anos, se repetindo. A peça todos os anos retratam o 

mesmo acontecimento, essa forma de retratação do passado, é um forte indicio do 

desejo de mantimento de uma memória, dita “Oficial” sobre os acontecimentos do dia 

13 de junho, usando assim esse fato, como comercial, garantindo o lucro nas áreas do 

turismo na cidade. 

 O ideário que é formado então através das obras em consonância com a 

ganância por vezes desenfreada por parte do poder público, fica claro todos os anos 

com a peça chuva de balas, tendo em vista, que essa por vezes narra uma História 

parecida com a que ambas as Obras narram, dando assim uma conotação de maior 
                                                           
 

874
 Jararaca foi Morto no dia 19 de Junho de 1927 no Cemitério São Sebastião em Mossoró. Para conhecer e 

entender os fatos por trás da Morte do Cangaceiro, Ler: FALCÃO, Marcílio Lima. JARARACA: memória e 
esquecimento nas narrativas sobre um cangaceiro de Lampião em Mossoró. Mossoró: UERN, 20113 
875

 “O Mossoró Cidade Junina trata-se de uma festa sociocultural, apropriada pelo poder público municipal” 
(AMARAL, 2008, p. 59). Para entender sobre o evento e sua finalidade, ler: AMARAL, Patrícia Daliany Araújo. A 
Dinâmica Territorial da Cultura e do Turismo em Mossoró/RN – Uma Análise Geografia. Natal: UFRN, 2008. 
(Dissertação de Mestrado)    
876

 Para entender mais sobre o Teatro do Controle, assim como as formas que esse é usado para se garantir o 
Domínio, Ler: FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir, História das Violências nas Prisões. Petrópolis, Editora Vozes, 
1977. 
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importância a estas, entender esse ideário, por vezes é complexo e torna-se crucial 

estudar e adentrar cada vez mais nas formas inovadoras que tanto a peça, como os 

discursos vem ganhando na atualidade, estas formas representativas de se entender a 

tentativa de Assalto do bando a Mossoró, passam então a serem tratadas com mais 

discrepância por parte das autoridades municipais, que mudam, por exemplo, 

praticamente todos os anos a peça, ganhando cada vez mais, estigmas de atração 

sem um sentido Histórico. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao pensarmos sobre todo o desenrolar dos fatos sobre o cangaço e seu 

desenvolvimento como fenômeno político, social e por vezes econômico, estamos nos 

voltando a ver o cangaceiro como um ser que através das necessidades acabou 

entrando por um caminho dito sem volta, contudo as visões são difusas, nem sempre 

as mesmas, evidenciam esse fato. As transformações sobre o fenômeno do 

Cangaceirimos na cidade de Mossoró é visível, passando esse, por filtros e interesses 

moldados pelo desejo do controle, da dominação e do enriquecimento tanto pessoal, 

como dos pares mínimos no controle. 

 É nos dado voto de confiança, enquanto historiadores, relatarmos o que nos 

cabe, problematizar e pôr em ação o que aprendemos em nossa formação, assim, o 

fato histórico, não é mais visto meramente como histórias sem um firme fundamento, 

antes propomos uma mudança na mentalidade daqueles que nos lêem, assim, nossas 

obras passam a serem e a fazerem parte de uma luta pela busca da transformação, a 

qual começa em nós. 

 O trabalho acima argumentado fez parte de um projeto de pesquisa, que me 

possibilitou entrar em contato com o assunto: “Cangaço e Mossoró”, tema bastante 

discutido, propus então, uma visão sobre a mudança que ocorreu nas formas de se ver 

e entender o cangaço e sua relação com a cidade, a construção de Mossoró como 

cidade da Resistência, não é um fator do acaso, mais antes, já passará por diversas 

mudanças, que hoje é vista amplamente e com maior impacto no campo cultural. 
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Rudá Silva de Pinho877 

 

Resumo 

Cobertas de mangueiras, as ruas dos bairros centrais de Belém, ao mesmo tempo em 
que refletem a construção de uma paisagem, - mudas da árvore foram importadas da 
Índia pelo Intendente Antônio Lemos durante seu governo (1897 – 1911), em uma 
política de arborização e amenização do calor da cidade – induzem ao simbolismo de 
um espaço essencialmente amazônico capaz de traduzir diferentes interpretações 
dentro de um âmbito imaginário social e urbano. A familiaridade e convivência com o 
ambiente natural ainda permeia a memória sobre o século XX, singularmente no 
tocante aspecto lendário arraigado ao espaço urbano. Além da intensa arborização, 
elementos como os igarapés (cursos de água constituídos por braços de rios), que 
cortavam algumas ruas, traziam para a cidade a atmosfera de um mundo ainda pouco 
explorado, a floresta. Constatou-se, assim, que as ruas dessa região da capital 
paraense foram palcos para as mais diferentes formas de lendas e mitos enraizados 
na mentalidade urbana. Dessa forma, este trabalho pretende expor – por intermédio da 
literatura, imprensa, políticas e relatos de moradores – algumas interpretações 
representativas sobre os espaços do centro da cidade a partir de um ideário mítico e, 
assim, entendê-los como locais de temor, negação, receio e/ou respeito, 
simbolicamente construídos. 

 

Artigo 

A cidade de Belém, intrincada no meio da floresta Amazônica, tem sido, durante 

séculos, palco para as maiores manifestações do mundo fantástico que abarca a 

região Norte do Brasil. Inicialmente, penso o fator da religiosidade, principalmente no 

que diz respeito ao povo católico e sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré, afinal, 

Belém é palco da maior procissão católica do mundo, o Círio de Nazaré – fruto de 

diversas histórias sobre sua aparição e proteção de seus devotos ao longo dos anos. 

 Em seguida, imagino o século XX, o qual trouxe o luxo e a decadência, a 

transformação da cidade aos moldes parisienses, a modernização. Belém se tornou a 

“Paris n’América” no período áureo da borracha, fazendo frente à Manaus – a “Paris 

nos Trópicos” – tendo ambas recebido as maiores companhias de arte, ópera, teatro 

internacionais – ocorridos principalmente nos grandes teatros da região, Amazonas e 

da Paz. A cultura efervescia e os gastos dos nobres se intensificavam (SARGES, 

2010). 
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 Bacharelando na graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Contato: 

frias.ruda@gmail.com. 
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 Com o declínio dessa fonte econômica da borracha, diversas famílias perderam 

tudo, migraram para um regime de pobreza e vida simples. Neste momento, a partir 

dos anos 1920, as fábricas tomavam seu lugar na capital paraense, sendo o bairro do 

Reduto, no centro, o maior convergente dessas indústrias que agora surgiam e traziam 

o fator modernizador e industrial à cidade (SOUZA, 2009). Esta, por sua vez, cresce e 

novos logradouros surgem, matas são desbravadas, igarapés são tomados pela 

expansão urbana e aquilo o que outrora fora desconhecido, agora está sendo acoplado 

à sociedade. 

 

Imagem 1: Planta da cidade de Belém do Pará, início do século XX 

 

 

Área correspondente ao atual centro da cidade, objeto de pesquisa deste trabalho. Fonte: 
Portal Fórum Landi – UFPA < http://www.forumlandi.ufpa.br>. 

  

 Entretanto, enquanto novos espaços estavam sendo abertos no meio urbano e 

novas tecnologias incorporadas à população, o bucolismo, os mistérios e as sensações 

vivenciadas na saudosa Belém dos anos 1950 não se perderam com o passar dos 

anos. Ao contrário, são ainda representados na memória. Moldam-se e se 

ressignificam com o tempo, especialmente o que concerne às histórias dos seres 

encantados que vivem e, por vezes, protegem as florestas. Sejam elas aparições 
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oriundas dos encantados878 ou fantasmas de ilustres personagens urbanos nas ruas 

da cidade, passeando, cumprindo suas penitências.  

 As ditas almas penadas – as quais não se restringem apenas ao termo 

fantasma, mas aos seres que estejam cumprindo a sua penitencia eterna, como, por 

exemplo, a Matinta Perêra, personagem muito conhecido no interior da Amazônia. Um 

misterioso pássaro que dá assobios estranhos à noite rondam as casas de algum 

vilarejo ou de ribeirinhos (em alguns casos, dizem que trata-se de uma rasga-mortalha, 

uma espécie de coruja) e só pára quando lhe é prometido tabaco. Na manhã seguinte, 

uma velha aparece em frente a casa solicitando o que lhe havia sido prometido. 

Mesmo sendo um personagem típico do interior da região norte, até os anos 1950 

podiam-se ouvir nas ruas de Belém histórias sobre a Matinta, histórias que aconteciam 

nas periferias da cidade. (MONTEIRO, 2000, p. 29)  

 Assim, a pesquisa pretende explorar a construção histórica da segunda metade 

do século XX a partir das memórias e percepções de moradores da cidade, 

relacionadas ao elemento mítico, ao que permeava no imaginário. Proponho 

compreender, consequentemente, de que forma a criação do espaço mítico no centro 

de Belém esteve presente na formulação da sensibilidade e identidade desses 

habitantes e sobre a história da cidade durante esses cinquenta anos.  

 Mitos e lendas fazem parte dos elementos culturais que endossam a identidade 

de um povo e são capazes de dar sentido às suas práticas sociais. Na região 

amazônica, mais precisamente no perímetro urbano da cidade de Belém, as tradições 

folclóricas permeiam a vida da população. De acordo com a antropóloga Eunice 

Durham, 

 

o folclore constitui um sistema de representações – costumes, 

tradições, crenças, mitos e formas de manifestação artística – que 

exprimem um modo de vida particular, um meio de interpretar a 

realidade social e o ambiente geográfico, de ordenar a vida em 

sociedade e de exprimir os valores básicos da cultura. Os elementos do 

passado só persistem na medida em que podem expressar realidades 

presentes e só se conservam enquanto integrados em sistemas. 

(DURHAM, apud. MONTEIRO, 2000, p. 11) 

 

                                                           
 

878
 Seres sobrenaturais que pertencem ao mundo da floresta e dos rios (estes conhecidos como “povos/gente do 

fundo”). Sua origem é desconhecida e seus objetivos e poderes se assemelham aos orixás presentes no estado da 
Bahia. Alguns pajés da região podem fornecer um contato mais próximo com esses seres, sendo a dona Zeneida 
Lima, moradora de Soure (Marajó) uma das mais conhecidas ainda viva. 
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A estrada de Nazareth, hoje avenida Nazaré, é uma das principais ruas de 

Belém e por ser margeada de mangueiras, simboliza, em certos casos, uma ideia de 

aproximação dos habitantes com a floresta, a ideia de estarem inseridos no meio da 

floresta amazônica. Mesmo as mangueiras não sendo árvores originárias da região – 

mas tendo sido trazidas da Índia durante o governo do Intendente Antônio Lemos 

(1897 – 1910), em uma política de arborização do centro da cidade – o fato de existir 

um corredor de mangueiras nessa e em várias outras ruas do centro remete à um 

ambiente natural, ambiente esse entendido aqui como a floresta, a mata intocada, a 

mata não explorada, a mata que abriga mistérios da floresta amazônica.  

 

Imagem 2: Estrada de Nazareth, 1910. 

 

Fonte: álbum "Belém da Saudade", da Secult, publicado em 1996. 

 

Desta forma, a tradição oral surge como uma das principais formas de 

manutenção e divulgação do folclore, uma vez que é a partir do contato entre as 

gerações que os elementos culturais são transmitidos e passam a fazer parte da 

memória e da identidade de um grupo social. Por conseguinte, ao pensar o conjunto de 

representações folclóricas que compõem o imaginário dos moradores da cidade de 

Belém, é natural considerar-se que o conhecimento das histórias de visagens e 

assombrações chegou ao grupo principalmente pela oralidade. Fato que apenas nos 

dias atuais começa a ter um rumo diferente, como o aparecimento de alguns 
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documentários sobre os temas folclóricos regionais e livros acerca do mesmo tema. 

Porém, no quesito das histórias que permeiam o centro da cidade de Belém, existem 

poucos trabalhos. Por outro lado, percebem-se as mudanças nas histórias contadas de 

geração para geração, como adaptações dessas lendas ao longo do tempo. 

Logo, para um melhor entendimento desta dinâmica de adaptações dos 

personagens presentes no imaginário popular, escolheu-se o recorte temporal dos 

anos de 1950 até 1990, pois é notável que este é um período marcante na capital 

paraense. Período em que alguns bairros industriais do centro transformam-se em 

residenciais; que é encontrado um numeroso registro de “milagres” atribuídos a 

aparições de espíritos de médicos; e mais ainda, por ter sido o período em que muitos 

dos meus familiares viveram e puderam transmitir a mim as suas experiências em 

conversas no fim de tarde, embaixo de uma mangueira, com os vizinhos por perto. 

Trata-se de uma temática pode ser expressada e representada a partir da memória. 

 Para que haja um entendimento acerca da discussão do universo do imaginário 

é necessária a compreensão de uma multiplicação dos mitos, crenças e religiões 

(MORIN, 2012), ideia que se insere em muito na Belém do século XX, cidade cuja 

população é de maioria católica879 e que é essencialmente atada ao Círio de Nazaré, 

maior procissão cristã do mundo. 

 

Os mitos são narrativas recebidas como verdadeiras que comportam 

infinitas metamorfoses (como a passagem de um estado humano a um 

estado animal, vegetal ou mineral e vice-versa), assim como a 

presença do poder dos “duplos”, espíritos, deuses. Enquanto a lógica 

comanda o universo racional, a analogia comanda o universo 

mitológico. (MORIN, 2012, p. 42) 

 

Uma vez que alguém recorre às causas míticas, seja concernente ao uso de 

uma determinada planta (ou erva) por meio de um longo processo de tradição, ou pela 

evocação de histórias, transformando práticas sociais e esse exercício é de ordem 

coletiva dentro do espaço da cidade de Belém, arrisca-se a entender o território 

urbano, dentre outras formas, como um espaço mítico – um componente espacial de 

uma visão de mundo, a conceituação de valores locais por meio da qual as pessoas 

realizam suas atividades práticas (TUAN, 2013). Entendo, assim, o espaço como um 

termo abstrato para um conjunto complexo de ideias, no qual pessoas de distintas 

                                                           
 

879 IBGE, Belém, 2010. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br>. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=150140&idtema=16&search=%7C%7Cs%EDntese-das-informa%E7%F5es
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culturas diferem na forma de atribuir valores às suas partes e de medi-las (TUAN, 

2013). 

 Pensar a memória é lidar com um elemento basilar deste trabalho. Os espaços 

e discursos interpretados e analisados são, principalmente, oriundos da representação 

desse objeto do meu estudo aos olhos e mentes dos entrevistados. Sendo assim, 

destaco a psicóloga Ecléa Bosi e sua obra Memória e Sociedade: lembranças de 

velhos. Este livro serve de fundamental importância para se perceber a memória como 

um objeto abstrato em contínua transformação. Quando se trabalha com a memória de 

alguém, não se está lidando diretamente com o acontecimento tal qual foi visto e 

apreendido naquele momento pelo locutor, mas com uma representação e atual 

interpretação sobre tal fato. De acordo com Bosi, 

 

A memória é um cabedal infinito do qual só registramos um fragmento 

[...] a memória seria o lado subjetivo do nosso conhecimento das coisas 

[...] vale-se do passado que de algum modo se conservou [...] Lembrar 

não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias 

de hoje, as experiências do passado. (BOSI, 2004, p. 39 – 55)  

 

Espaço e Lugar, do geógrafo chinês Yi-Fu Tuan possui uma fundamental 

importância para o meu estudo quanto ao conceito de espaço mítico, já apresentado 

na discussão teórica. A obra tem me ajudado a pensar o espaço como um conjunto 

complexo de ideias construídas individualmente. O mesmo pode ser aplicado quanto a 

ideia de mitificação de um espaço e, dessa forma, ao longo do estudo, pretendo 

relacionar a ideia do autor com os elementos coletados nas entrevistas para expor a 

localização de espaços míticos em Belém (espaços que eu acredito e entendo como 

míticos) e interpretá-los. 

Decidi, então, agrupar alguns autores paraenses especialistas na área do 

imaginário popular, com estudos também direcionados para a capital, Belém. O 

primeiro livro a ser utilizado será Visagens e Assombrações de Belém, do antropólogo 

Walcyr Monteiro. Tal obra, que mescla diversos contos fantásticos na cidade de Belém 

entre os anos 1920 – 1970 e uma pequena análise sobre os bairros da cidade, sobre 

procissões religiosas, cultos às almas e o medo popular, é de fundamental importância 

para a evidenciação da identidade local quanto ao imaginário. É possível perceber a 

relação de adaptação de alguns personagens fantásticos no seguinte trecho: 

 

É interessante como, ao longo da evolução de um povo, evoluem 

também as suas visagens e assombrações. Duendes das selvas e das 

águas, quando não se afastam com o progresso, como é de regra 
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acontecer, adaptam-se rapidamente à vida citadina, convivem com os 

habitantes da metrópole, assustando-os ou assombrando-os, ou ainda 

protegendo-os; as almas penadas, igualmente, querem gozar das 

últimas conquistas da civilização. 

 

E mais: 

 

Assim, visagens que antes eram vistas a pé, de repente começam a se 

utilizar de bondes, tomando-os e desaparecendo – às vistas surpresas 

de motorneiros e cobradores – diante dos Cemitérios de Santa Izabel e 

Soledade; os bodes são tirados de circulação, vêm os ônibus e 

imediatamente os fantasmas deles se utilizam para suas rondas; mas 

os táxis proliferam e, sendo um meio de transporte mais confortável e 

veloz, rapidamente para estes últimos se transferem, fazendo seus 

passeios ou itinerários... de táxi.880 

 

A partir deste estudo, começo a entender como a população de uma cidade lida, 

crê (ou deixa de) e se sente quanto ao assunto das aparições fantasmagóricas. 

Percebe-se o respeito e o culto em determinadas almas e o medo em relações a 

outras. 

As memórias das pessoas que viveram na época (1950 – 2000) foram coletadas 

a partir de entrevistas, nas quais será aplicada, metodologicamente, a história oral. 

Esta etapa será dividida em cinco momentos distintos: a escolha do grupo a ser 

entrevistado, considerando sua relevância para a temática; a entrevista em si, 

momento em que serão expostos os dados necessários para a pesquisa; a transcrição 

da entrevista; tabulação e análise dos dados adquiridos. A história oral torna-se 

fundamental para a viabilidade desta pesquisa, uma vez que permite contato direto 

com a memória dos sujeitos, bem como suas percepções sobre o espaço estudado. 

As fontes formadas pelas pesquisas já realizadas sobre o imaginário popular da 

região amazônica são compostas, na verdade, da representação escrita dos casos de 

lendas, visagens, aparições e assombrações, registrados e salvaguardados, assim 

como analisados, por pessoas interessadas na valorização deste ramo da cultura 

popular amazônica – dentre os quais se destacam autores acadêmicos e populares.  

As fontes compostas por jornais e revistas, atuais e da época (1950 – 1990), 

acerca do tema aqui trabalhado, que noticiaram, de alguma forma, tais fenômenos. 

Para tanto, são utilizados os periódicos O Liberal, Diário do Pará e A Província do 

                                                           
 

880
 MONTEIRO, Walcyr. Visagens e Assombrações de Belém. 3. ed. Belém: Banco da Amazônia S.A, 2000. 174 – 175 

pp.  
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Pará, sendo assim necessária a pesquisa nos acervos e a coleta dos dados no 

Instituto Histórico e Geográfico do Pará – IHGPA e na Biblioteca Pública Arthur Viana, 

localizada na Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves (CENTUR). 

 Uma das entrevistadas para este artigo foi a coordenadora escolar Sylvia 

Torres, espírita e com uma boa condição financeira. Sobre sua infância, crença e 

tradições, Sylvia relatou: 

[...] quando nós morávamos lá [bairro do Guamá], que éramos crianças, 

sempre reuniam os vizinhos, né? Aquela reunião de porta e vinham as 

contações de histórias. Então as pessoas mais antigas falavam, quando 

a gente entrou na fase da adolescência, “olha, meia noite não passa na 

porta do cemitério, porque lá, se vocês passarem, vocês vão ver as 

almas penadas [...]” e realmente a gente mudava o nosso percurso, 

sempre que chegávamos tarde de alguma festa ou de alguma outra 

coisa, a gente dava uma volta enorme na outra rua pra poder chegar 

em casa. 

Sim. Até mais recente, a mamãe ainda não morava na Barão [de 

Igarapé-Miri, uma rua do bairro do Guamá] e sempre que eram as 

horas mortas, né? Meio dia, meia noite, seis horas, ela não passava lá. 

E nem deixava a gente passar também [risos]. Mas isso foi uma coisa 

que a gente aprendeu a respeitar. Primeiro a gente não passava por 

medo, depois entendendo mais as... até a nossa própria doutrina, a 

gente não passa por respeito aos espíritos, né? A gente ainda acredita 

que sejam os locais de descanso e que eles precisam ter seus 

momentos respeitados.  

Uma outra entrevista muito pertinente ao estudo foi a da dona de casa Maria 

José, católica, de baixa renda. Maria José morou durante a infância e adolescência no 

bairro de São Brás, no centro. Após seu casamento, se mudou para outra área da 

cidade, mais ao norte. Entretanto, quando relembra os anos de vida no centro, traz 

consigo um ar de saudosismo e um brilho nos olhos que representa a alegria de ter 

morado naquele local. Sobre crenças e tradições e as histórias que ouvia, ela contou 

que 

[...] naquele tempo não é como hoje em dia. Era tudo mais deserto, não 

tinha muita iluminação em rua e as pessoas acreditavam muito nessas 

crendices, o negócio da Matinta Perêra, nesse homem que virava 

porco, nessas coisas assim, né? [...] a minha mãe contava quando 

morava na Pariquis [perguntei qual o ano] era mais ou menos 1950. Ela 

e as amigas ouviam várias crianças cantando ciranda, e vinham lá pras 

bandas do cemitério. Eu cheguei a ouvir algumas vezes isso, mas 

“deus o livre”, nunca abri a janela pra ver o que era, só me lembrava da 

história da procissão das almas [...]  
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Os espaços que se acreditavam ser encantados (áreas de florestas e igarapés) 

ou os que eram reduto dessas visagens causavam medo nas crianças e nos 

adolescentes e nos mais velhos eram locais que clamavam por respeito, um respeito 

que, de certa forma, estava atrelado à ideia de medo, de receio, como também à ideia 

de sagrado. 

 

Considerações finais 

As ruas do centro da cidade, margeadas principalmente por mangueiras, apesar 

de terem sido arborizadas a partir de uma política pública do início do século XX, 

remetem a um elemento natural, em que os pais e avós dessas pessoas tiveram um 

contato muito maior e manusearam de diversas formas.  

Assim, algumas considerações puderam ser feitas para entender como está a 

atual dinâmica de relato dessas histórias e alguns motivos pelos quais essa dinâmica 

encontra-se desta forma, tais quais a diminuição gradual da difusão dessas histórias; 

diminuição das práticas tradicionais-culturais de contato com elementos da floresta; 

manutenção da fé religiosa e nas almas consideradas milagrosas; crescimento 

desenfreado da cidade e desmatamento de áreas ainda de floresta; transformação dos 

igarapés em canais ou foram simplesmente suprimidos da paisagem sob camadas de 

asfalto, com as políticas de macrodrenagem dos últimos governos. 
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Resumo: 
O presente artigo pretende discorrer sobre o processo histórico do Bulling nos espaços 
escolares, como ambientes favoráveis para as práticas de preconceitos e 
discriminação da pessoa humana, onde trataremos as questões acerca das práticas 
cometidas através do Bulling. Dentro desse contexto de análise também abordaremos 
outros temas como: relações de gênero, homofobia, e bulling. Apresentaremos 
propostas de novas metodologias para o ensino em geral e também para o ensino de 
história sobre as práticas de enfrentamento de Bulling e as questões de gêneros em 
sala de aula.   
Palavras-chave: Gênero, Bulling e Ambiente Escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

  O presente artigo tem por objetivo principal as questões de gênero nas escolas, bem como 

as questões que envolvem os diversos preconceitos de gênero, como orientação sexual de cada 

indivíduo permeada por fenômeno que vem crescendo cada vez mais nas escolas brasileiras que 

é a questão do “Bulling”. 

         Segundo Bandeira (2009), os números de crianças e adolescentes vitimizados pelo Bulling, 

chegam a 67,5% já os que agridem ao número de 54,7 %, como também os que foram vítimas e 

agressores chegaram a 43,6% com 83,9% foram testemunhas da ação do Bulling. Estes fatos 

ocorreram devido ao preconceito com determinados grupos como: homossexuais, lesbicas, 

transexuais, que suscitou outro fenômeno abordado nas escolas atualmente que é a questão 

homofôbica.  

                                                           
 

881 Aluna graduanda do 7° período do curso de História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN) 
882Aluno graduando do 7° período do curso de História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN) 
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 Nesses casos meninos e meninas vítimas de ações de Bulling, que sofrem preconceitos e 

descriminações devido sua orientação sexual, diferenciada do tradicional, tem apresentado 

diversos transtornos psicológicos como: baixa autoestima, agressividade, isolamento dos demais 

grupos e dificuldade de aprendizagem.   

 As discussões acerca do Bulling nas escolas estão sendo realizada por meio de 

campanhas de orientação, que em sua maioria informam, orientam e auxilia na integração dos 

alunos. Bandeira (2009) menciona que o bulling se constitui em uma subcategoria bem 

delimitada de agressão ou comportamento agressivo, caracterizado pela repetitividade e 

assimetria de forças.  As pessoas que agridem podem considerar que sofreram com ação do 

bulling e de alguma forma revidam através do mesmo, causando um ciclo de violência.  

     

1. ENTENDENDO O CONCEITO DE GÊNERO. 

 

 A concepção de gênero na luta da igualdade tem se tornado cada vez mais 

frequente junto à sociedade, porém é necessário entendermos essa palavra que ainda hoje 

ouve falar nos movimentos sociais femininos, é relevante entendermos o que se trata o 

conceito de equidade de gênero em que as mulheres até hoje reivindicam, pois as 

diferenças entre homens e mulheres têm sido questionadas e discutidas, mesmo em pleno 

século XXI. Segundo Carvalho, Andrade e Bezerra:  

O conceito de gênero foi elaborado pela teoria feminista na 
década de 80, com o intuito de “desnaturalizar as diferenças de 
comportamento e os estatuto social de homens e mulheres, 
bem como a divisão social (sexual) do trabalho”. Através dele 
buscou –se dar ênfase as origens exclusivamente sociais e ao 
caráter relacional das concepções de masculino e feminino. 
(CARVALHO, ANDRADE & BEZERRA, 2003, p.58 apud 2009, 
p.17) 

 

 Dentro das concepções biológicas sabemos que o conceito de gênero trata-se de homem e 

mulher, ou seja, masculino e feminino. Diferenças essas segundo Carvalho, Andrade e 

Bezerra
883

 que foram construídos sociais e culturalmente estabelecendo assim diferenças entre 

ambos. Dentro do ambiente escolar esses conceitos têm sido cada vez mais diversificados haja 
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  CARVALHO, et all 2009. 
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vista os mais variados grupos sociais e suas orientações sexuais. Pois nem todo menino do sexo 

“masculino” sente-se enquadrado dentro do conceito de gênero, o que determina e a diferença 

entre homens e mulheres. “Homens por terem um “pênis” e “mulheres” por terem uma vagina. 

Da mesma forma que nem toda a menina sente-se menina, por esta dentro da concepção de 

gênero, que determina o ser “masculino e o ser “feminino”. 

  Esses conceitos têm gerado muitas discussões e provocado vários debates acerca da 

sexualidade de cada indivíduo. Sendo assim na concepção de Carvalho, Andrade e Bezerra
884

 as 

relações de gêneros são relações de poder porque as características, instituições e 

comportamentos relacionados ao masculino são, na maioria das vezes, socialmente valorizados 

como positivos, superiores, em detrimento do que é associado ao feminino, produzindo 

desigualdades entre homens e mulheres e suas realizaçõe 

 2. HOMOFOBIA X ESCOLA    

 

 Acerca das questões da homofobia o espaço escolar tem sido um dos maiores agentes 

para a prática da homofobia com determinados estudantes que possuem orientação diferente do 

heterossexualismo, algumas escolas tem realizado campanhas sobre os preconceitos de pessoas 

homofôbicas.  Sendo que tem sido discutido associadamente a outra problemática que está sendo 

predominante nas escolas que é o bulling. Da qual trataremos mais a frente neste artigo.  

 Nessa discussão de homofobia é necessário compreendermos o que vem a ser está 

terminologia. Portanto, Carvalho, Andrade e Bezerra afirmam:  

A homofobia é a manifestação de preconceito e discriminação 
negativos, aversão hostilidade, práticas estigmatizantes, 
exclusão e violência contra pessoas de orientações 
homoerótica, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 
transexuais, assim como contra todas as pessoas (inclusive 
heterossexuais) cujas expressões de masculinidade e 
feminilidade não se enquadram no padrão heterossexual. [...]. 
A homofobia é resultante da heteronormatividade e do 
heterossexismo, e é uma forma de violência de gênero. 
(CARVALHO, et all 2003, p.21)   

     

  Acerca da homofobia nas escolas, o preconceito com homens gays e os travestis tem 

sido muito agressivo, geralmente esses grupos são vítimas de bulling. Porém, as mulheres que 
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são lesbicas e bissexuais também tem sido vítima de discriminação. Segundo Bandeira (2009) “a 

homofobia também está associada à misoginia, que é uma repulsa ao feminino ou à mulher – 

como a mulher é vista como inferior, assemelhar-se a ela significa perder o poder.”   

   A escola mostra-se como um espaço alheio em relação às questões de gênero em que a, 

maioria das vezes tem tratado está questões conflitantes de grupos de forma superficial.     

Embora existam campanhas e palestras em algumas escolas da rede pública de ensino, 

orientando sobre as consequências que tais agressões ocasionam nos indivíduos vitimizados 

pelas agressões homofôbicas classificando como ação de bulling.  Ainda tratando deste assunto 

Bandeira (2009) afirma: 

O ambiente escolar serve como cenário de vários processos e 
fenômenos grupais, dentre eles a violência escolar. O termo 
violência escolar se refere a todos os comportamentos 
agressivos e anti-sociais, incluindo conflitos interpessoais, 
danos ao patrimônio e atos criminosos (Lopes, 2005). De 
acordo com Rolim (2008) este termo tem sido utilizado no 
Brasil para designar condutas destrutivas evidentes, como por 
exemplo, agressões físicas, porte de armas de fogo, 
depredação de escolas e ameaças ou agressões a 
professores. Para este autor, a violência escolar e as várias 
formas de violência sofridas por crianças ao redor do mundo 
ainda são amplamente desconhecidas ou subestimadas. 
(BANDEIRA, 2009, p.16.)   

 

 Sabemos que os maiores incidentes de discriminação, preconceito e bulling, ocorrem na 

adolescência onde as transformações corporal, social, comportamental e psicológica são 

vivenciadas com mais intensidade nesse período. Acerca disso Bandeira (2009) escreveu que a 

adolescência é um período caracterizado por grandes mudanças físicas e emocionais.  A mesma 

também afirma que estas mudanças ocorrem de forma diferente e em períodos diferentes para 

cada indivíduo durante a puberdade.  A autora ainda escreve que “um dos mais difíceis aspectos 

do desenvolvimento são mudanças biológicas que ocorrem durante a puberdade”.    

 Assim, compreendemos como se constitui o espaço entre ambiência escola, adolescentes 

e bulling. Pontuando a faixa etária dos nove aos quinze anos que mais ocorre agressões de 

bulling, destacando o amadurecimento corporal e emocional como responsáveis no 

comportamento dos agressores e agredidos. Portanto, Bandeira (2009) menciona: 

Alguns comportamentos são esperados durante a 
adolescência e podem até mesmo ter benefícios adaptativos 
(Hawley, 1999; Tremblay, 2000). A adolescência é identificada 
na literatura como sendo o período de maior ocorrência de 
bulling (Kenny, Mceachern & Alude, 2005). Estudos apontam 
que o momento de maior incidência dos episódios de bulling e 



  

 | BULLING NAS ESCOLAS: UMA ANALISE HISTÓRICA, POR UMA PRÁTICA 
PEDAGOGICA ACERCA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO. 

877 

 

violência escolar ocorrem entre os nove e os quinze anos de 
idade. (BANDEIRA, 2009, p.18) 

 

 

Seguindo as orientações dos organizadores Maria Eulina Pessoa de Carvalho, Fernando 

Cézar Bezerra de Andrade e Cristiane Souza de Menezes que elaboraram a cartilha
885

 tratando 

sobre: Equidade de Gênero e Diversidade Sexual na Escola: Por uma prática pedagógica 

inclusiva, projeto “Iguais porque Diferentes”. Em que discutem as questões de bulling, 

homofobia e de gênero na escola, propõem desafios para que a escola possa lidar e trabalhar as 

questões acima mencionadas. A seguir listamos alguns dos desafios sugeridos pela organização 

da cartilha. 

 Refletir criticamente sobre como as sociedades e culturas reproduzem/cobram a conduta 

das pessoas de acordo com a norma de gênero. 

 Compreender que muitos dos comportamentos anti-sociais (violência, incivilidade e 

indisciplina) têm um fundamento associado aos preconceitos e estereótipos de gênero.  

 Perceber que as discriminações de gêneros e orientação sexual são violências que ferem 

os direitos humanos de crianças e adolescentes, jovens e pessoas adultas – que todos/ as 

são sujeitos de direitos humanos. 

 Contribuir para a concretização de relações verdadeiramente solidarias e prazerosas, 

igualitárias, baseadas no respeito, no cuidado e na confiança mútua.  

 Estimular o conhecimento e uso do marco legal e da rede de serviços existente, de forma 

a garantir/fazer cumprir os Direitos Humanos de meninas/meninos, moças/rapazes, 

mulheres/homens em situações de descriminação, exclusão e violência.  

 Fomentar ocasiões para o diálogo respeitoso, aberto e mediado entre grupos que têm 

valores, crenças, atitudes e ideias distintos e até opostos, em prol da convivência 

pacífica na escola.  

 Envolver especialmente os professores do sexo masculino em projetos de promoção da 

diversidade sexual e de gênero junto aos alunos e alunas e suas famílias, bem como no 

âmbito da formação docente continuada.  
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 Explicitar no projeto político-pedagógico valores pró-inclusão das diversidades sexuais e 

de gênero na escola, baseadas nos conhecimentos científicos e nos princípios de 

igualdade e justiça entre os cidadãos.    

 

3. O BULLING NAS ESCOLAS: UMA QUESTÃO EDUCACIONAL  

 Acerca do conceito do que é bulling, segundo Camargo
886

, bulling é um termo da língua 

inglesa (bully= “valentão”) que se refere a todas as formas de atitude agressivas, verbais ou 

físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um 

ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra 

pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma 

relação desigual de forças ou poder. 

Assim a violência de gênero nas escolas tem sido multifacetadas, ou seja, ela ocorre de 

várias formas entre alunos e alunas. Segundo Carvalho, Andrade e Bezerra
887

 na escola, a 

violência de gênero ocorre de várias formas através de bulling, assedio, humilhação e mesmo da 

agressão física e/ou sexual; entre educadores/as.   

 As ocorrências de bulling nas escolas saltaram os muros do âmbito escolar, sendo visto 

nas ruas como também no núcleo familiar. Os fatores para que o mesmo desenvolva-se entre os 

alunos como na relação com familiares são inúmeras. De acordo com Bandeira
888

 os fatores são 

possíveis de identificar pelo o risco que podem estar associados à ocorrência do bulling, fatores 

da personalidade, auto-estima, dificuldade nas relações sociais, ser vitimizado na escola ou fora 

dela.    

 Os adolescentes que sofrem bulling, e preconceitos por possuírem orientação sexual 

diferentes têm enfrentando muitos problemas e dificuldades em suas relações sociais com os 

colegas de escola. A maioria das vezes esses jovens apresentam quadros de comportamento 

agressivos, para se proteger das investidas dos colegas. Em outros casos mostram-se 

introvertidos, tímidos, e com auto-estima baixa. 
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 As escolas e professores precisam estar atentos as questões de bulling no ambiente 

escolar. No Brasil, Camargo
889

 apresenta uma pesquisa realizada em 2010 com alunos de escolas 

públicas e particulares revelaram que as humilhações típicas do bulling são comuns em alunos 

da 5ª e 6ª séries. As três cidades brasileiras com maior incidência dessa prática são: Brasília, 

Belo Horizonte e Curitiba. 

 As comunidades escolares precisam de um treinamento especializado para intervir nas 

questões de bulling nas escolas. Os atos de bulling ferem princípios constitucionais – respeito à 

dignidade da pessoa humana – e ferem o Código Civil, que determina que todo ato ilícito que 

cause danos a outrem gera o dever de indenizar. O responsável pelo ato de bulling pode também 

ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as escolas prestam 

serviço aos consumidores e são responsáveis por atos de bulling que ocorram dentro do 

estabelecimento de ensino/trabalho.
890

 

 Portando, entendemos que as questões a que se refere a esse trabalho, quando aborda 

temas como; gênero, homofobia, e bulling. Leva-nos a refletir como devemos lidar e a aceitar o 

que é considerado “diferente” dos padrões sociais tradicionais. Mesmo com todas as políticas 

inclusiva existentes ainda precisamos avançar e muito nas discussões pautadas em temáticas 

consideradas tabus, ainda para a sociedade o século XXI.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 As discussões postas neste artigo referente á ação do bulling nas escolas e fora delas, 

problematizando a crescente expansão que essa prática agressiva tomou, ou seja, classifica-se 

como uma violência doméstica que atinge os indivíduos que de uma forma ou outra, são 

vulneráveis e frágeis por razões distintas, seja por ter uma orientação sexual não igual aos 

demais ou sofrem bulling por serem: gordos, magros entre outros fatores. 

  O bulling é um ato agressivo que causa efeitos no âmbito familiar, escolar e emocional 

dos vitimizados. A escola tem um papel fundamental no enfrentamento contra o bulling, 

campanhas de orientação, discussões em debates coletivos na escola, projetos e outras maneiras 

de orientar a sociedade como os mais prejudicados com o bulling que são estudantes do ensino 
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fundamental, contribuíram na diminuição da violência orientando o respeito como melhor 

maneira de convivência com diversos gostos e estilos.  
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    891Maria do Socorro dos Santos 

 892Vitoria Adriana da Silva 

RESUMO: 
O presente trabalho tem como objetivo mostrar a relevância da utilização do jornal 
como fonte de ensino e pesquisa em História. O objeto de investigação é o jornal e 
suas possíveis utilizações em História. Em relação ao aspecto metodológico, esta 
investigação caracteriza-se por seu caráter bibliográfico. Dentre alguns aspectos 
conclusivos, podemos destacar que o jornal constitui-se como ferramenta relevante 
para a pesquisa e o ensino de História. Pode contribuir com professores por ser uma 
fonte escrita que trás em suas páginas dados dos mais variados períodos históricos, 
apontando as tramas humanas dos sujeitos de determinada sociedade. O uso de jornal 
requer dos professores o cuidado com o levantamento e escolha dessa natureza de 
fonte, que lhe permitirá várias abordagens, dependendo de seu objetivo. Caracteriza-
se por ser um veículo de informação que circula entre várias realidades, abrindo um 
leque de opções de períodos possíveis de serem estudados.  
Palavras chave: Jornal. Fonte Histórica. Ensino de História.  

 

      O USO DO JORNAL COMO FONTE  

 

       As fontes para a pesquisa histórica ganharam um novo rumo com o movimento 

da Escola dos Annales, com a chamada Nova História, quando reacendeu o interesse 

por novas fontes para se pensar a história. Deixando de ser uma história voltada 

somente para o econômico, o religioso e político, para incluir novos sujeitos na 

historiografia e abrindo portas para novas fontes para pesquisa, não mais utilizou-se 

apenas dos documentos ditos oficiais. Com essa perspectiva de fonte histórica o 

historiador que, na perspectiva dos “ditos positivistas”, era apenas um narrador de 

fatos, passaram produzir uma história problema. É possível se pensar em vários temas 

para serem pesquisados a partir do jornal como fonte, sendo possível novas 

abordagens, questionamentos e reflexões acerca das relações de sociabilidades de 

grupos sociais. 

      O uso do jornal como fonte histórica torna-se um viés para se pensar a história 

no campo social, político, cultural e econômica. É fonte riquíssima de conteúdo acerca 
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de diferentes períodos; traz nas suas páginas reportagens sobre os movimentos que 

ocorrem na sociedade, uma maneira de socialização entre os mais variados grupos. A 

imprensa se torna um lugar privilegiado na produção social, espaço de socialização e 

divulgação de ideologias com uso de linguagem simples, com discursos construídos a 

partir de vários atores da sociedade. 

 

[...] o estudo da imprensa vem se constituindo num dos elementos 
fundamentais para a reconstrução da história, que através do seu 
intermédio pode aproximar-se das práticas políticas, econômicas, 
sociais e ideológicas dentro dos diversos setores que compõem uma 
sociedade de forma dinâmica. Dessa maneira a imprensa tornou-se 
uma fonte rica e diversificada de conhecimentos, não apenas para 
construção de uma história da imprensa, mas abrindo a historiografia 
para outras possibilidades de estudo fugindo assim da historiografia 
tradicional.893   

 
 

       Dessa maneira, o jornal é uma fonte para se estudar as estruturas sociais. A 

imprensa se constitui também como um espaço de memórias de um tempo, as quais 

apresentam visões diferentes de um mesmo fato que pode servir como fundamento 

para pensar e repensar processos históricos, se colocando como agente histórico que 

produz discursos intencionais, não mais como um simples elemento do acontecimento.  

O jornal, como qualquer fonte histórica, é um produto da sociedade que o 

produziu, dentro de um conjunto de relações.  Os textos jornalísticos tratam de forma 

intencional dos fatos, utilizando-se de uma linguagem carregada de ideologias, 

geralmente na defensiva e exaltação de grupos dominantes. A imprensa não é um 

depósito de acontecimentos do passado, mas uma força de afirmação de ideologias e 

significados. 

        Tomar o jornal como fonte para pesquisa histórica é uma tarefa que exige do 

pesquisador cuidado. É preciso olhar para a fonte atentando para seu contexto social 

em que foi produzida, quais os interesses em jogo, quem era o público leitor do jornal. 

Outro exercício importante é fazer um levantamento da história do jornal, procurar 

conhecer posicionamentos políticos e culturais dos editores. Não se pode tomar o 

jornal como um retrato da realidade, por mais que ele produza textos no calor do 

acontecimento, há sempre um grupo de interesses e cabe ao pesquisador ser critico 

em relação à fonte é: 

 

                                                           
 

893
 KRENISKI, Gislania Carla P. e AGUIAR, Maria do  Carmo Pinto. O jornal como fonte histórica: A representação e 

o imaginário sobre o “vagabundo” na imprensa brasileira (1989-1991). Anais do XXVI Simpósio Nacional de 
História – ANPUH - São Paulo, julho 2011. 



  

 | O USO DO JORNAL COMO FONTE DE ENSINO E PESQUISA EM HISTÓRIA. 883 

 

[...] tomar o jornal como fonte não significa pensá-lo como receptáculo 
de verdades; ao contrário, o que se propõe é pensá-lo a partir de suas 
parcialidades, a começar pela observação do grupo que o edita, das 
sociabilidades que este grupo exercita nas diferentes conjunturas 
políticas, das intenções explícitas ou sutis em exaltar ou execrar atores 
políticos.894   
 

 

      Nesse sentido é preciso analisar a fonte em meio a um contexto específico e 

suas vinculações com o meio onde está submersa, procurando perceber a imprensa, 

não como uma portadora da verdade, mas como um mecanismo que contém jogos de 

interesses políticos, econômicos e sociais. A imprensa representa fundamentalmente 

um instrumento de manipulação e intervenção na formação de opiniões da população 

ao imprimir ideologias em seus discursos.  

 O pesquisador, tendo em vista esses pressupostos  acerca do uso do jornal 

como fonte histórica, tem a possibilidade de extrair dessa natureza documental 

contribuições para sua pesquisa. Cabe ao historiador ler a fonte, interpretá-la e não 

tomá-la como uma escrita que traduz uma pretensa “verdade”.  

 

O JORNAL E O ENSINO DE HISTÓRIA  

 

     O surgimento da história como disciplina escolar só veio acontecer no século 

XIX, e no Brasil sofreu a influência do IHGB com a constituição de uma história oficial 

do país, que tinha a pretensão de construir uma identidade nacional, tendo o modelo 

europeu a ser copiado. Com isso os currículos da disciplina de historia ficaram ligados 

ao Estado e a Igreja Católica, já que a mesma era a responsável por um ensino de 

caráter evangelizador. A História entrou no currículo escolar como disciplina, com uma 

história da nação dos grandes homens e grandes feitos. Na década de 1870, quadro 

da disciplina de história muda no Brasil: 

 

A partir do fim da década de 70, com o processo de abertura política, os 
profissionais das áreas de História e Geografia se mobilizaram para o 
fim da disciplina de Estudos Sociais e a volta das disciplinas de forma 
autônoma. Esta mobilização surtiu efeito e, com o fim do regime, as 
disciplinas voltaram a existir como disciplinas isoladas. Assim, no 
contexto de redemocratização e sobre influência do marxismo, iniciou-
se uma profunda discussão acerca dos objetivos e das novas formas de 
se trabalhar a disciplina No entanto, é preciso considerar que em todos 
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os casos houve mudanças. A história passou a ter a função de formar 
cidadãos críticos e atuantes em seu meio social. Os métodos de 
ensinar também sofreram alterações e, embora com várias dificuldades, 
tentou-se implantar uma nova metodologia, conhecida nos meios 
educacionais como construtivista.895 

 

  

      Assim, o ensino de história ganhou novos contornos e se estabeleceu como 

disciplina que visa formar um aluno voltado para ser cidadão atuante na sociedade, 

porém, na compreensão de muitos docentes e discentes, essa disciplina continua a ser 

definida como sendo cansativa, repetitiva de datas, períodos e nomes a serem 

decorados, barreiras e dificuldades que ainda precisam ser superadas. 

     Atualmente os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) orientam como o 

ensino de história deve ser encaminhado nas salas de aula. A inserção de novas 

linguagens e metodologias tem contribuído para o melhoramento da disciplina e melhor 

aprendizagem dos alunos.  

      O jornal tem sido um desses novos recursos didático-metodológico para o 

ensino de história, que se tem utilizado em sala de aula. Portanto, torna-se uma fonte 

indispensável no ensino de história, sendo material e recurso didático-metodológico 

que pode auxiliar o professor nas suas aulas. Nesse sentido, os docentes, que são 

mediadores do conhecimento podem trabalhar com os jornais para estimular o 

discente na construção do conhecimento histórico. 

       A questão é, como utilizar os jornais neste ensino? Em primeiro lugar faz-se 

necessário encontrar um “eixo temático” que permita um diálogo, interação do 

conteúdo de história e aquele que está no periódico. Neste sentido, não se deve levar 

o jornal sem ter um objetivo especifico para sua aula, que é o momento do professor 

colocar o aluno em contato com uma fonte que traz uma carga ideológica, tendo o 

cuidado ao se movimentar  no meio de tanta informação. Tendo em vista esse cuidado, 

o jornal é um recurso muito rico para se utilizar em sala de aula no ensino de história. 

Quando o professor escolhe um jornal atual para trazer para sua aula, o aluno pode 

relacionar as noticias com seu cotidiano. O professor leva o aluno a ter contato com a 

realidade social do mundo, do país da sua cidade, fazendo com que o aluno possa 

desenvolver o desejo do conhecimento: 

 

Já o uso do jornal e Revistas, quando utilizados adequadamente 
contribuem de maneira fantástica, pois o fato de serem impressos 
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registra fatos pormenores, detalhes que facilitam o entendimento do 
período, ato, fato, data. Há os que são online, acessadas por sites, que 
dispõem de uma ampla e grande variedade de conteúdos, informações 
e pesquisas.896 
 

 

       O que estamos abordando neste trabalho é como trabalhar o jornal em sala de 

aula, com a inserção de novos materiais metodológicos no ensino de História, para que 

haja uma assimilação positiva por parte dos discentes para com a disciplina. Torna-se 

importante que o docente conduza e oriente o educando a conhecer e compreender a 

própria história, pois assim, como experiências alheias foram vividas em outros 

tempos, há também suas próprias experiências, as quais além de contribuir na melhor 

compreensão da disciplina, o colocará como sendo um agente da história.  

        O ensino de história tem se modificado ao longo dos anos, principalmente 

com as mudanças ocasionadas pela historiografia, a cada nova geração os 

profissionais das áreas surgem com novas interpretações e possibilidades de 

pesquisa, nesse contexto pode-se observar que a história permanece em constante 

mudança. A idéia aqui proposta é mostrar as diversas possibilidades, que o professor 

tem em trazer para aula outros materiais, não se restringindo ao livro didático, mas 

percebendo as possibilidades de usos do jornal, apropriando-se dos jornais tanto 

impressos como on-line. É também tarefa do professor adotar uma metodologia de 

ensino: 

 

[...] partia-se de um tema relacionado ao conteúdo do bimestre, 
apresentava o periódico como recurso discursivo que suscitasse 
debates sobre o que foi visto e, em seguida, revisitávamos o tema, 
agora com a fonte. Os alunos foram orientados a investigarem os 
recortes dos jornais, discutirem os pontos relevantes e montarem 
conexões, hipóteses e questões que pudessem consolidar 
conhecimentos e dar origem a outros.897 

 

 

      A metodologia que o professor usa nas suas aulas é o meio que define como ele 

ira atingir os seus objetivos, por isso é importante que seja elaborado um planejamento 

que possa nortear o trabalho. No planejamento da aula é preciso ter objetivos claros 

quanto ao que se quer proporcionar no tocante ao pensamento histórico do aluno. O 
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aluno precisa se distanciar do senso comum, e para isso propõem-se uma História a 

partir de procedimentos críticos, e quando mencionamos , estamos querendo dizer que 

o aluno precisa questionar se posicionar diante do mundo. É bem nesta perceptiva que 

o ensino de história deve caminhar.  

Trabalhar com o jornal no ensino de historia é uma das maneiras de aproximar o 

aluno da realidade do mundo, são notícias das mais variadas realidades, podendo o 

professor escolher um jornal de circulação local, regional, nacional e mundial. É o 

professor quem dá o direcionamento, tendo o foco na construção do conhecimento do 

aluno, proporcionando o desenvolvimento de habilidades, de como se situar no mundo, 

como sujeito atuante e crítico.  

      A sala de aula também é por excelência o espaço de produção de 

conhecimento, e o jornal vem a contribuir para a construção desse conhecimento por 

seu caráter multifacetado  de abordagens: 

 

O veículo impresso possui ainda o mérito de trazer para o ambiente 
escolar uma gama de conteúdo informal que vai desde os problemas do 
bairro aos grandes desafios nacionais, os programas de governo e a 
atuação dos governantes, as propostas dos legisladores e as decisões 
dos magistrados, mas também as demandas civis e os embates 
políticos. Tudo isso expõe os alunos a realidade concreta que o cerca, 
na exata medida em que a proximidade e a urgência do global reforçam 
o individual, o convívio com o internacional valoriza o regional.898 
 

 

     O uso do jornal se torna um recurso metodológico muito rico pelo seu caráter 

informativo e formativo, porque ao mesmo tempo em que ele informa, também forma o 

sujeito na sociedade. Essa peculiaridade de linguagem/fonte exige do professor 

apropriar-se das especificidades da narrativa, a fim de elaborar possibilidades de 

leituras e apropriação pelos estudantes em sala de aula no processo de constituição 

do conhecimento histórico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

      O jornal se constitui como uma ferramenta relevante para o ensino e pesquisa 

em história. É um recurso que pode contribuir com professores e pesquisadores, pois é 

uma fonte escrita que traz em suas páginas dados dos mais variados períodos 

históricos. Certo que é preciso todo um levantamento do contexto do Jornal e os 

interesses embutidos na sua circulação e na sua produção, cabendo ao pesquisador 

ou o professor o cuidado de fazer esse levantamento, pois é um veículo de informação 

que circula entre várias realidades, abrindo o leque de opção de período para serem 

estudados. É um meio de vinculação de ideologias de grupos sociais, ausente de 

neutralidade, aspecto fundamental que é preciso ser observado na hora de se utilizar, 

seja no ensino ou na pesquisa. 
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MARINHEIROS DE PRIMEIRA VIAJEM: MÉMORIAS DE UM ESTÁGIO. 
Suelly Araújo de Souza899 

 

RESUMO: Este artigo pretende compartilhar a experiência das atividades 
desenvolvidas enquanto graduanda do curso de Licenciatura em História da UFRN no 
estágio supervisionado, partindo de uma série de depoimentos escrito pelos 
estagiários, relatando como foi executada a oficina e quais os resultados alcançados, 
sensibilidades, êxitos e frustrações, enfim, como se desenvolveu a exteriorização do 
conhecimento adquirido dentro da universidade ao longo do curso. Além disso, 
pretendo fazer uma avaliação das contribuições que o mesmo proporcionou para a 
minha formação, e as respectivas atribuições e competências na prática, trazendo 
também uma análise sobre a escola-campo onde foi desenvolvido o estágio.  
PALAVRAS CHAVE: Estágio; Experiência; Relatos. 
 

“Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível.”  

Paulo Freire. 

 

Ao começar esse período letivo, já estávamos preparados para a realização do nosso 

primeiro estágio. As primeiras aulas da disciplina foram de instrução teórica, 

dialogamos com vários autores e discutimos junto com nossa turma e professora 

diversas abordagens e perspectivas do ensino de História. 

Essa não seria pra mim, particularmente, a primeira experiência em sala de aula, uma 

vez que já participo a algum tempo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência – PIBID, onde desenvolvo junto com os professores da rede pública de 

ensino e os professores da universidade, intervenções em sala de aula, sendo assim, 

possível a interação com os alunos e a troca de conhecimentos com esses 

professores. Por esse motivo, não estava tão ansiosa. Mas minha preocupação era se 

tudo sairia como programado, numa turma onde eu nunca tinha trabalhado. 

A escolha da escola para a realização do estágio veio mediante alguns conselhos de 

professores mais experientes e também por motivos pessoais, uma vez que a escola é 

na minha cidade e foi onde conclui meu ensino fundamental. A ideia de voltar lá, não 

mais nas carteiras como aluna, mas sim, como professora me encantava. E seria uma 

experiência maravilhosa estar ao lado dos meus antigos professores. Como de fato foi. 
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A Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas – Ensino Fundamental e Médio, é uma 

escola pública, está localizada na Rua Manoel Sabino, Centro da cidade de São José 

do Seridó – 59. 378-000. Criada em 1975, hoje funciona com turmas somente de 

ensino fundamental, nos turnos matutino e vespertino. É uma escola de grande porte, 

equipada com 18 salas de aula, sala de vídeo, laboratório de informática, salas de 

leitura, de atendimento especial, de professores, de supervisão, de reforço, um arquivo 

morto, banheiro para alunos especiais, 4 banheiros para os demais, banheiros para  

professores e funcionários, cozinha, despensas, 2 depósitos, biblioteca atualizada, 

uma quadra, um refeitório, a direção e a secretária. A escola atende hoje a 488 alunos, 

possui 22 professores, e está sobre a administração da diretora Maria da Conceição de 

Araújo Lima. E está com o quadro administrativo completo, e o PPP, ao qual tivemos 

acesso, está em constante atualização. A escola não conta com um psicopedagogo, o 

que segundo os profissionais que lá atuam, faz muita falta, pelos problemas que há 

com as famílias e alunos desestruturados.  

Os recursos matérias da escola encontram-se todos em bom estado de conservação, 

os recursos didáticos e a merenda escolar também são suficientes para o número de 

alunos atendidos. 

A escolha da temática a ser trabalhada foi uma decisão conjunta entre nós e a 

professora titular da turma, depois de uma conversa com ela e das observações que 

fizemos da turma, onde ficou clara a necessidade dos alunos de saber um pouco mais 

sobre a história da própria cidade900 e também através de um acervo icnográfico que 

nos foi cedido pela professora de História que nos recebeu durante o estágio, 

resolvemos trabalhar um pouco a história da origem de São José do Seridó, e a partir 

das fotografias problematizar junto com os alunos as transformações arquitetônicas na 

cidade desde sua criação até os dias atuais, dando enfoque para as diferentes formas 

de uso dessas construções ao longo dos anos.  Nosso maior intuito era que a partir de 

nossa intervenção, os alunos passassem a observar a cidade com um olhar diferente 

do habitual, do olhar cotidiano. Acreditando que a História conhecimento se aproxima 

da história vivida na sala de aula. O recurso de introduzir temas históricos, fazendo 

referência ao cotidiano do aluno tem sido muito estimulado na formação docente, pois 

aproxima o aluno e a compreensão de causas e efeitos é favorecida quando 

aproximamos o sujeito do objeto a ser conhecido. Aprendemos História o tempo todo, 

quando saímos nas ruas, na sala de aula, em casa, enfim, ela é componente 
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inescapável a nossa existência no tempo e nos lugares. Esses aspectos contribuíram 

bastante para nossa escolha. 

Foi-nos proposto realizar o estágio em grupos (embora o relato aqui seja individual) e 

em quatro semanas. E assim o realizamos. No primeiro dia de observação, chegamos 

a escola cedo, fomos recebidos pela supervisão e como tínhamos bastante tempo até 

a professora chegar, conhecemos as dependências da escola e preenchemos juntos 

com a supervisora alguns dados necessários para nós. Após a chegada da professora, 

nos sentamos e conversamos com ela, sobre a turma, sobre o tema a ser trabalhado, 

enfim, do estágio em si, ela sempre muito atenciosa e já acostumada a receber alunos 

estagiários na escola,  nos recomendou a turma referente ao 8º ano.  

Memórias de aula: 

Aula 01: Observação. 

Com a chegada do terceiro horário partimos para a sala de aula para conhecer os 

alunos, a turma era relativamente pequena, contudo isto não é sinônimo de silêncio. 

Não sabemos se o fato de receber estagiários pela primeira vez os deixou eufóricos. 

Contudo era uma turma fácil de controlar. Embora façam muito barulho e tenham 

dificuldade de se concentrar, durante as explanações de conteúdos eles parecem se 

acalmar, com exceção de um ou outro. 

A professora inicia a aula com uma breve revisão da aula passada, o conteúdo 

corresponde ao Brasil colônia, mas especificamente a corrida do ouro, ao começar a 

explanação do conteúdo os alunos fazem silêncio, prestam atenção. Ela procura 

aproximar os alunos, estimulando leituras, e dando exemplos do cotidiano, fazendo 

uma ponte com a atualidade, com uma linguagem de fácil acesso. E um detalhe 

importante é que ela costuma estimular pesquisas na internet. 

Em seguida, a professora propõe a continuação da atividade retirada do livro didático. 

Nota-se que os alunos, não gostam de trazer livro didático, isso atrapalha a 

metodologia do professor, uma vez que os que não trouxeram o livro precisam se 

reunir com os que trouxeram, causando uma certa dispersão em relação a atividade, 

pois, aumenta as conversas paralelas entre eles. Ressaltando que todos receberam o 

livro didático no inicio do ano.  

O uso de celular na sala de aula era muito frequente, segundo a professora, a partir 

disso, algumas medidas foram tomadas pelo conselho, que se reuniu e decidiu que, se 

o professor ou alunos forem surpreendidos utilizado o celular num horário que não seja 
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o intervalo, ambos podem ir até a direção e realizar uma notificação, a partir de 03 

notificações, aquele que descumpre a regra é suspenso por um dia. Outro problema 

detectado na turma durante as observações é que os alunos se agridem muito 

verbalmente, com chingamentos e palavrões, sem motivos.  

Quando se aproximou do fim da aula os alunos pediam constantemente para serem 

liberados antes de o sinal tocar, queriam ir mais cedo pra casa, pois nesse dia 

específico eles não teriam mais os horários seguintes preenchidos por professor.  

 

Aula 02: Observação. 

Tema: A Vida Urbana e Mercado Interno 

No segundo dia de observação, notamos um número maior de alunos, a turma estava 

completa. No início da aula houve um tumulto por que houve um atraso por parte 

deles. Tudo na turma vira um estardalhaço. E durante o resto da aula eles se 

apresentaram mais eufóricos que na aula anterior. As conversas paralelas 

aumentaram, junto com a indisciplina. A professora seguia o assunto referente ao ciclo 

do ouro no Brasil, dessa vez elencando aspectos da sociedade mineradora. Como se 

organizava especificamente. Ela é sempre muito atenciosa com os alunos e eles 

aparentam respeita-la muito. Com relação ao conteúdo ela demostra total domínio e o 

apresenta de forma simples totalmente acessível. Estimulando a participação de todos. 

Os alunos sempre tiram dúvidas e participam. Atividade do dia tinha duas questões. 

Mas uma vez o problema o livro didático aparece, os mesmos não gostam de trazê-lo 

pra sala. 

A escola atende a um aluno especial, mas não se preocupam em fazer com que ele 

permaneça em sua própria sala de aula, ele sempre fica perambulando pelas outras 

salas, e embora seja muito querido pelos professores, muitas vezes ele acaba 

atrapalhando a aula, pois tira a atenção dos demais alunos da turma. Sem falar que 

muitas vezes os outros alunos fazem chacota dele.  

Aula 03: Oficina 1ª Parte 

Chegamos à escola um pouco mais cedo que horário previsto, para garantir que tudo 

saísse como o previsto. Alguns dos alunos iam até a sala dos professores nos 

cumprimentarem, estavam muito animados, pois já sabiam que aplicaríamos a oficina 

neste dia. Os outros professores das outras disciplinas perguntaram o que 
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trabalharíamos com eles, e disseram que eles estavam se mostraram curiosos nas 

aulas deles, se perguntando como seria nossa oficina, o que nos deu um novo ânimo. 

Essa primeira parte da oficina foi realizada na sala de multimídia da escola, reservada 

por nós anteriormente.  No começo ficamos um pouco assustados com a euforia que 

eles estavam chegando na sala, contudo, aconteceu como nas aulas da professora 

titular na hora das explanações eles se acalmam e prestam atenção, com exceção de 

dois ou três que sempre tentam chamar nossa atenção. A turma é muito boa, afinal. 

O tema da nossa oficina era: De Bonita à Seridó. Reflexões Sobre a Relação e o 

Conceito de Espaço na produção Histórica da Cidade de São José do Seridó. 

Começamos a aula perguntando se alguém conhecia o mito de origem da nossa 

cidade, muitos responderam que não e outros disseram que só conheciam por cima, 

alguns aspectos. A partir daí, falamos um pouco para eles da história da cidade em si, 

desde a sua origem até os processos de emancipação, e em seguida adentramos no 

conceito de urbanização, para introduzir o tema relacionado às fotografias que 

tínhamos como fonte dos processos de urbanização e como já havia citado, de 

urbanização.  

A terra chamada Bonita é uma das comunidades que se originou da sesmaria 406 ( 

terras abandonadas da Capitania Hereditária do Rio Grande do Norte). O crioulo 

alforriado Nicolau Mendes da Cruz, fez ao presidente das províncias do Rio Grande do 

Norte, o Sr. Tomás de Araújo Pereira fez uma petição solicitando posse das terras, e 

foi atendida, a petição foi concedida por volta de 1752, com o nome de sítio São José e 

localizado ao longo do rio São José. Nicolau percorria todas as suas terras e 

orgulhava-se de um poço profundo e de águas cristalinas, onde suas filhas adoravam 

tomar banho, por causa de suas rochas parecendo trampolins. Certo dia uma de suas 

filhas foi surpreendida tomando banho por um pescador, que se encantou com sua 

beleza e passou a admirá-la, ao notar sua presença, a moça fugiu em meio ao 

matagal, e o pescador nunca mais a viu. Passando assim a chamar o local onde a 

virgem se banhava de “POÇO DA BONITA”.  

Com relação a fundação da cidade, Com as dificuldades de acesso à Jardim do 

Seridó, devido ao impedimento do tráfico pelos rios São José, Cobra e Acauã, em 

1917 foi dado o primeiro passo para a fundação da cidade. O projeto foi levado e 

discutido pelos moradores ao então prefeito Sr. Heráclito Pires Fernandes, que aceitou 

a proposta, organizando  um estudo do local. Joaquim Loló se propôs a doar as terras 

para a fundação da cidade, oferecendo o que para época se chamava 12 braças de 



  

 | MARINHEIROS DE PRIMEIRA VIAJEM: MÉMORIAS DE UM ESTÁGIO. 894 

 

sua propriedade. Coube a ele também a escolha do padroeiro , São José, por ocasião 

da escrituração das terras. De posse das escrituras  Heráclito Pires veio ao sítio bonita, 

acompanhado de autoridades e de um topografo e iniciou a demarcação da cidade, a 

partir da construção da igreja e do mercado, locando duas ruas. No dia 04 de 

Novembro de 1917 o Sr. Heráclito Pires Fernandes, declarou fundada a cidade de São 

José da Bonita e que com muita euforia foi iniciada a primeira feira da cidade. 

A emancipação política da cidade se deu quando, em 26 de maio de 1962, o vereador 

Moizés Sátiro Da Silva, apresentou o projeto de lei n º 2.793, pedindo que fosse 

desmembrada a área de 186 Km² para o município de São José Do Seridó - RN, na 

época governada por Jardim do Seridó. A lei foi homologada pela Assembleia 

Legislativa em 26 de março de 1963. Em 03 de abril de 1963, o SR. JOÃO RAIMUNDO 

PEREIRA foi nomeado prefeito interino de SÃO JOSÉ DO SERIDÓ – RN. 

Logo após nos adentramos no conceito de urbanização, como forma de situa-os no 

tema. Apresentamos caraterísticas das cidades coloniais, como os espaços da cidade 

eram utilizados antigamente e como são hoje. Mostramos algumas dessas fotografias 

antigas da cidade e perguntamos para eles se eles conseguiam distinguir as 

fotografias,  algumas deles reconheceram, outras chutaram, mas realmente, tudo se 

encontra muito diferente. 

Por fim propomos para que na segunda aula, que seria o 5º horário, a turma saísse 

com a gente pelas ruas da cidade para visitar e analisar esses espaços a conjuntura 

atual da cidade, fazer comparações e compreender um pouco do ofício de historiador, 

analise em locum. E como história não só pode ser encontrada nos livros didáticos, 

mas sim em toda parte. 

Aula 04: Oficina 2ª parte 

 No segundo momento dedicado a oficina, referente ao 5º horário, levamos os alunos 

para a aula de campo. Passando pelas ruas representadas nas fotografias, 

perguntamos para os alunos se os mesmos conseguiam identificar os aspectos que 

explanamos durante a oficina na sala. Dentre estes aspectos estavam  que a maioria 

dos espaços do centro da cidade utilizados anteriormente como habitações, hoje são 

pontos de comércio. Os espaços da praça estão vinculados a outros, como bares, 

lojas, supermercados. As ruas se organizam em xadrez, ao contrário das ruas 

colonias, organizada em círculos. As fachadas das casas vão se tornar mais simples, 

mais retas, caracterizadas por uma maior funcionalidade. As ruas coloniais eram 

relativamente estreitas, adaptadas ao meio de locomoção da época, a força animal, ao 
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longo do processo de urbanização elas foram se alargando se adequando a passagem 

dos automóveis; 

Eles logo apontavam nas ruas estes muitos aspectos, e ao contrário do que 

pensávamos, eles não se dispersaram, ficaram bem juntos, e foram muito 

participativos. A professora nos acompanhou e deu uma ajuda quando necessário. Ela 

se mostrava também muito empolgada. Então voltamos para a sala e organizamos 

uma pequena confraternização junto com a turma. 

Por fim, os resultados foram muito positivos, tudo saiu como planejado, o vínculo que 

eu já tinha com a escola e com a professora titular se intensificou. Os alunos nos 

agradeceram muito e perguntaram quando iriamos voltar. Eu passo nas ruas da 

cidade, eles param pra falar comigo. Os questionamentos que levantamos durante a 

oficina foram bem respondidos, embora houvesse alguns equívocos nos tentávamos 

sempre aproveitar o máximo das respostas.  

O estágio foi de suma importância para firmar mais ainda o meu desejo de ser 

professora de História, eu nunca tive dúvidas disso e após meus primeiros contatos 

com a sala de aula, esse desejo se tornou ainda maior. Claro que tive contato com as 

dificuldades da realidade escolar atual, mas isso não tirou a minha vontade de tentar 

ser o melhor que eu puder ser. Motivações para isso não faltam, desde casa com o 

apoio dos meus pais, até dentro da universidade com os colegas e professores 

brilhantes que tenho.  

O estágio me permitiu desenvolver a prática profissional enquanto aprendo dentro da 

faculdade. Conhecer oportunidades e dificuldades na minha futura área de atuação. E, 

a saber, me posicionar diante de situações diversas. Enfim conhecer a rotina da vida 

escolar. 
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Critica ao marxismo, partindo de uma dialética hegeliana; para uma melhor 

compreensão das conjunturas de todo processo histórico e ação do individuo na 

Historia. 

_______________________________________________________________ 

 

Ao longo da construção da historia e seu sentido, houve varias escolas e 

pensadores pertencentes a elas, que formularam as várias formas de ver o(s) objeto(s) 

e seu(s) método(s) dentro da historia. Na historia, da historia ocidental, podemos 

observar claramente essas mudanças, elas tornam-se muito mais notórias se 

compararmos metodologias antagônicas, como a “historia global” de Braudel com a 

“História em Migalhas” de Jose Carlos Reis, ou também se comparamos, a formar 

tradicional de se ver e construir história de Leopold Von Ranke com essa nova forma 
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de se ver e construir “a historia de baixo para cima”. Essas comparações deixam mais 

evidentes que existem abismos teóricos dentro do saber histórico.  

Objetivo desse trabalho é compreender o que envolve essas conjunturas, 

tomando como base conflito de Karl Marx com o pensamento hegeliano. É obvio que 

esse conflito tem sua particularidade e peculiaridade – em seus acontecimentos – que 

difere das particularidades de todos os outros, porém tentarei usar ele como parâmetro 

para compreensão dos outros. Reforçarei meu método de análise, partindo da idéia de 

Carlos Guinzburg, na construção da obra “Queijos e Vermes”. Pois ao usa a 

prerrogativa para mostrar uma breve noção da mentalidade na Idade Média, por volta 

do século XVI, através da análise do processo da Inquisição, narrando à história de um 

moleiro. Ou seja, toma como base teórica, a vida de um simples homem do campo 

nascido em 1532, que morava em uma pequena cidade da atual Itália, serve para se 

ter a compreensão de como os camponeses do século XVI, pensavam. Como 

Guinzburg, estou ciente dos riscos, falhas desse método.  

É obvio que de herótodo901 para cá, a História e historiografia não são as 

mesmas – pois como qualquer outra ciência elas evoluem, adaptando-se a suas novas 

e passageiras verdades. Porém dentro de todas essas mudanças, o quanto elas 

mudaram?  Será que a forma que vemos a historia hoje, existe pelo menos um pouco 

da forma de se ver a historia como os gregos viam? Será que para construir uma nova 

dialética da historia é preciso destruir ou desconsiderar a dialética anterior? Com essas 

perguntas eu tento aproximar, ou ao menos diminuir os abismos existentes nelas, para 

que se possa ser visto e valorizado as conexões existentes em toda a produção do 

conhecimento histórico.  

Para construir essa problemática pegarei como base, o rompimento de Karl 

Marx com o pensamento hegeliano. Construirei uma critica ao Marxismo, através ponto 

de vista hegeliano, analisando a forma que a dialética de ambos trata a necessidade 

da “crise” do sistema, que leva as conjunturas da Historia, para se chegar ao futuro 

utópico. Pois partindo do pré suposto Marxista, que a “crise” teria que sair de uma ação 

histórica de quietude, que foi chamada por ele de “movimento da historia”, ou seja, 

sem ela não existe ‘crise’902. No marxismo, para se chegar à práxis histórica, é 

                                                           
 

901
 (considerado, o pai da historia ocidental) 

902
 (KONDER, Leandro. A história em Marx, 1910, p.179) 
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necessário a ação, a luta, uma atitude revolucionaria, porém, ela não poderia ser 

iniciada antes da “crise”, ou seja, a necessidade desse ‘movimento da historia’, deixa a 

História refém deste acontecimento, tornando ela “em si e ao pé de si” (uma visão 

hegeliana). 

Partindo dessa idéia, podemos levantar varias questões: Ao ficar a espera 

dessa ‘crise’, poderíamos dizer que isso seria “fazer a historia”, como defendiam os 

marxistas? Qual a consciência política do individuo (ou proletariado), ao ficar a espera 

da crise, para só então depois agir?  Se os agentes causadores dessa crise estiverem 

dentro contexto político e econômico – no materialismo histórico de Marx, esta última, 

seria a via que definiria tudo – então essa, e qualquer outra conseqüência que vier 

depois dessa crise, poderíamos dizer que seria apenas um produto do Espírito 

universal, o “fazer historia” (seria espírito em busca da liberdade) que era defendido 

Hegel?  

Não tenho por objetivo desconstruir nenhum discurso, mas, sim mostrar que a 

dialética da historia não se inventa, e sim, é construída como foi definido por 

Habermas; “Modernização seria um conjunto de processos cumulativos que reforçam 

uns aos outros...” 903. A palavra “Modernização” para ele tinha um sentido explicativo 

para os processos históricos. Ou seja, partindo daí mostrarei que uma dialética não 

vem para desfazer à outra, e sim para modelá-la ao seu contexto, temporalidade e a 

metodologia do sujeito (historiador), no objeto (documento).  

Já como segundo objetivo, porém, no meu ponto de vista o mais importante, é 

facilitar a compreensão desses períodos de transição da história para os alunos 

iniciantes na graduação curso de história. Pois grandes partes deles ainda estão 

presos, a idéia de uma história pragmática do ensino médio, fazendo com que eles não 

consigam interligar essa e outras abordagens da historia, como se elas não fossem 

continuas. A sensibilidade perceber estas conjunturas como parte de um processo 

histórico é de grande importância por parte estes futuros historiadores, no trato com o 

documento e com seus pares. Para o desenvolvimento desse pensamento, terei que 

abordar a vida de Marx e seus conflitos ao longo dela, como base de analise.     

 

                                                           
 

903
 (REIS, Jose Carlos, História da história, 1992, p. 51) 



  

 | CRITICA AO MARXISMO, PARTINDO DE UMA DIALÉTICA HEGELIANA; PARA UMA 
MELHOR COMPREENSÃO DAS CONJUNTURAS DE TODO PROCESSO HISTÓRICO E 

AÇÃO DO INDIVIDUO NA HISTORIA. 

900 

 

Ao inicio de sua vida acadêmica em Berlin Marx tinha uma imensa simpatia pela 

teoria de Hegel, assim como seus colegas acadêmicos, que se auto-nominavam a 

esquerda hegeliana. Mas ao passar dos anos, houve um serio desgaste entre eles, 

causada por severas criticas partindo de ambos os lados, a ponto de que só lhe restou 

uma amizade deste período, que foi a Engels, que se tornou seu maior parceiro em 

suas teorias.  

Talvez o maior conflito na vida de Marx, tenha ocorrido com Feuerbach. É esse 

conflito, que talvez possa simplificar e resumir melhor toda a minha problemática. Pois 

é com Feuerbach que ocorre o maior embate a respeito do indivíduo e seu papel 

dentro da Historia, sendo na interpretação da ação do indivíduo, talvez a maior 

divergência entre o marxismo e a teoria de Hegel. Podemos entender melhor esse 

conflito nesse trecho abaixo, no texto de, Leandro Konder a Historia em Marx: 

 

“Com Feuerbach, as relações de Marx, menos intimas, foram mais 

complicadas. Feuerbach era um filosofo mais importante do que das chamadas 

“esquerda hegeliana”. Marx não foi acolhido por Feuerbach com ele esperava. 

Idéias dele, contudo, desempenharam um papel extremamente importante no 

pensamento de Marx. Feuerbach ajudou-o, no início, a se debruçar com maior 

atenção sobre a subjetividade humana, e a se perguntar em que e de que 

forma os homens, seres subjetivos e condicionados pela realidade objetiva, 

podiam ser concretamente livres”. [...] “A principal divergência filosófica entre 

Marx e Feuerbach estava na posição diferente que cada um dos dois assumiu 

em face da questão do alcance da materialidade do sujeito humano”. 

(KONDER, Leandro. A história em Marx 2010, p.180). 

 

Nesse trecho podemos ver um “djavu” 904 da relação de Marx com seus ex-

amigos hegelianos de Berlim. É a partir dele que começo a extrair algumas questões. 

A primeira que vejo, é que Marx depois de tanto “beber na luz” das idéias de 

Feuerbach acabou por fim negá-lo. Como podemos ver no texto de Leandro konder – 

“ajudou-o, no início, a se debruçar com maior atenção sobre a subjetividade humana” – 

Feuerbach, foi à base do pensamento de Marx para que ele desenvolvesse a 

participação subjetiva do individuo na história (uma eterna luta de classes). Ou seja, o 

proletário, como um sujeito livre dotado de subjetividade, deveria tomar consciência 

                                                           
 

904
 (é um termo da língua francesa que expressa, algo já visto) 
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política, e ao perceber que estar sendo explorado ele iria à luta, para mudar essa 

situação.  

Fortemente influenciado pela dialética de Hegel, Feuerbach inicia sua 

problemática dentro de um “silencio” 905 deixado na teoria de Hegel. Pois a partir do 

momento em que ele diz “a se perguntar em que e de que forma os homens, seres 

subjetivos e condicionados pela realidade objetiva, podiam ser concretamente livres”, 

ele bota em cheque o “espírito histórico” da teoria de Hegel. Apesar disso Feuerbach 

se considerava hegeliano. Para Hegel, a essência do espírito, é a liberdade, e todas as 

suas propriedades são originadas da liberdade. A ação do espírito universal, que 

constitui uma substância única, um espírito, que penetra na consciência do indivíduo, 

em forma de identidade que o sujeito tem ao pertencente a um povo e sua cultura em 

geral.  

Então, como podemos entender as diferenças entre os três?  A questão toda 

esta como cada um deles definir a ação do individuo dentro da História. As diferenças 

são mínimas, pois dentro das três ‘equações’906, só existe como objetivo um 

‘produto’907 final, a “liberdade universal” (liberdade, igualdade e fraternidade).  Mas não 

é só o resultado dessas ‘equações’ que são iguais, os ‘produtos’ pertencentes a elas – 

em suas características essências – também são iguais. Tenho como base para fazer 

essa afirmativa o fato de que todos os três concordam na subjetividade do sujeito e 

sua influencia para um bem coletivo. Mas é obvio notar que existe uma diferença entre 

eles. Esta na forma como cada um deles ver, o quanto esse indivíduo pode influenciar 

no coletivo.  

A problemática poderia ser simplificada nessa pergunta; Qual a sua 

importância, ou o quanto o sujeito interfere no movimento da historia? A questão é 

muito mais profunda que transpareça ser. E é isso que move toda esta discussão, pois 

também é nela ocorre o maior embate histórico entre Marx e Feuerbach e 

conseqüentemente entre Marx e Hegel. 

 

 Agora que podemos entender que suas bases teóricas não só se 

assemelham como também, uma se origina da outra, daí me vem outra pergunta; 

porque delas originaram-se embates e criticas muito fortes – com muitas delas 

                                                           
 

905
 – termo usado por Thompson para explicar uma idéia não desenvolvida –  

906
 A ação do indivíduo dentro do processo histórico  

907
 Resultado da ação do indivíduo  
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ocorreram por vias publica – com tons algumas vezes pejorativos e de caráter 

pessoal? Podemos ver que muitas discussões e ofensas foram feitas com um tom 

egoísta e de ambas as partes, pois não eram criticas a fim de uma construção teórica e 

sim de pura vaidade. Como podemos ver no texto de konder, “Marx não foi acolhido 

por Feuerbach com ele esperava”, Marx tinha motivos particulares para romper com 

Feuerbach e provavelmente suas criticas vinham com certo ressentimento. 

Como já vimos acima, apesar de existir realmente diferenças, as dialéticas de 

Marx e Hegel – conseqüentemente Feuerbach – também são bastante próximas. A 

partir de agora vou trabalhar as diferenças, fazendo uma crítica a elas, mas como a 

critica a Hegel já foi feita por Marx, vou me focar na critica a dialética marxista. É claro 

que é muita pretensão da minha parte – pois sou apenas um graduando – mas como 

Konder dizia, “mesmo com uma personalidade fortíssima como a de Marx às vezes 

tropeçava nas armadilhas da ideologia” 908, tomarei esta frase para basear essa 

pretensão, e a partir daí, procurar essas armadilhas.       

Para começar, vou analisar o sujeito dotado de subjetividade da teoria de 

Marx, vendo se ele realmente é livre e consciente de sua importância para a 

coletividade social e para História. Então, com o marxismo enxerga esse sujeito?  

“Para Marx é o movimento da historia que permite ao homem 

enxergue as contradições, descrevê-las, inserir-se nelas e também empenhar-

se em superara-las. Do contrario, o homem permaneceria contemplativo, sem 

atuação própria, acumpliciado com os interesses conservadores” (KONDER, 

Leandro. A história em Marx, 1910, p.179). 

 

Obviamente quando Marx fala desse “movimento da historia”, ele esta falando 

de um acontecimento – que aconteceria de forma espontânea – que levaria as 

conjunturas, ou seja, a ‘crise’. Então, podemos dizer que esse “movimento da historia” 

seria equivalente a “marcha do espírito em busca da liberdade”, da teoria de Hegel?  

A concepção de “crise” em Marx, esta diretamente ligada a uma conseqüência 

inevitável do capitalismo, de se ter um desequilíbrio, que aconteceria de tempos em 

tempos, de forma cíclica e seria causada pelo acumulo de capital que o levaria esse 

sistema a ‘crise’. Sem ela seria impossível a luta, a ação, a revolução.  Como assim 

pode-se ver em seu pensamento, onde ele afirma; “o homem permaneceria 

                                                           
 

908
 (KONDER, Leandro. Historia em Marx, 1910, pg.186), (Kapp, 1980) 



  

 | CRITICA AO MARXISMO, PARTINDO DE UMA DIALÉTICA HEGELIANA; PARA UMA 
MELHOR COMPREENSÃO DAS CONJUNTURAS DE TODO PROCESSO HISTÓRICO E 

AÇÃO DO INDIVIDUO NA HISTORIA. 

903 

 

contemplativo, sem atuação própria”. Assim podemos afirmar que pelo pensamento 

Marx, a revolução do proletariado teria que vir de ação imperativa da Historia.  

Também podemos ver no texto, por mais que o sujeito portador de sua 

consciência política possa intervir na historia, caso aconteça essa ação, seria uma 

ação póstuma, um segundo ato, assim esse sujeito deixa de ser protagonista dentro da 

Historia. Podemos então entender e chegar à conclusão que o individuo não é autor da 

ação – dentro da dialética marxista –, ele, apenas reage ao seu contexto de crise. 

Então qual a consciência política do individuo (ou proletariado), ao ficar a espera da 

crise, para depois agir? Para mim esse sujeito é inerte, tão quanto, o sujeito de Hegel. 

Essa critica, é construída em cima de uma fundamental e importante base do 

marxismo. É um dos principais – senão o principal – argumentos usado por Marx, para 

romper com o pensamento hegeliano. 

Para fortalecer minha argumentação, vou usar mais trecho de Konder, 

Leandro em, A história em Marx:   

 

E Marx prosseguia:  

“Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, ao 

contrário, o seu ser social que determina a sua consciência. Ao chegar a uma 

determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da 

sociedade se chocam com as relações de produção existente..., estas se 

convertem em obstáculos a elas. Abre-se, assim, uma época de revolução 

social.” (KONDER,  eandro. A história em Marx, 2010, p.183), (Marx. 

“Contribuição à crítica da economia política”, 1859, Ibid).    

 

Mais uma vez ele deixa bem claro, a necessidade da crise para o sujeito da 

História ter consciência e tomar uma atitude revolucionaria, fica evidente  quando ele 

fala: “Ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas 

materiais da sociedade se chocam com as relações de produção existente...”. Mas é 

na primeira parte que ele define de onde vem essa consciência revolucionaria: “Não é 

a consciência do homem que determina o seu ser, mas, ao contrário, o seu ser social 

que determina a sua consciência.”. Marx esta falando do materialismo histórico, na 

qual determina que o sujeito – aquele indivíduo dotado de subjetividade e consciência 

política – é definido pela condição social- econômica, ou seja, eles não são totalmente 
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livres, ou com Thompson definiu, eles seriam “relativamente autônomos” 909. Em 

síntese, como pode atribuir autonomia a um sujeito que é movido por uma reação a 

crise e não por uma motivação sóbria e consciente de sua função individual para um 

bem comum da sua classe social. É fácil para um sujeito agir quando o seu sistema 

digestivo estiver ameaçado pela fome. Porém a intelectualidade de um sujeito está 

diretamente ligada ao sistema digestivo, essa dependência não torna o sujeito da 

história um ser totalmente consciente e muito menos alienado, mas suas ações não 

serão autônomas e estarão diretamente ligadas ao “Lugar de fala” 910 do sujeito. De 

fato o ‘sujeito’ não é autônomo, sua ação está sempre relaciona a uma ação 

secundaria ao seu contexto e que o torna um “homem de seu Tempo”. Esse sujeito da 

teoria marxista torna-se bem semelhante ao da teoria de Hegel. 

 Mas não só o fato do sujeito não ser totalmente livre, deve ser questionado, 

mas também, da forma determinista com que Marx a faz. Como ele explica esse 

determinismo histórico? Quem determina a consciência do sujeito?  

De forma bem simples Marx responde; “... o seu ser social que determina a sua 

consciência.”, é o seu “ser social” que penetra em sua consciência e o faz tomar 

ciência de si e de sua função (politização do sujeito) dentro de sua classe. Não muito 

diferente, Hegel, também cria um termo para explicar esse determinismo. Para ele, a 

ação que penetra na consciência do indivíduo, na forma de identidade dele com parte 

de um povo e sua cultura em geral, seria chamada de “espírito universal”. Então qual 

seria a diferença entre o ‘ser social’ de Marx e ‘espírito universal’ de Hegel? Será que, 

a identidade de um povo poderia ser comparada a identidade de uma classe social 

(“ser social”)?  

É claro que a definição de classe social 911 e povo912, eles são diferentes, porém 

existe algo em comum, cada um deles possui sua cultura e seus costumes em 

particular. Embora a grande semelhança, chegamos ao ponto que realmente pode ser 

visto uma cisão entre esses “sujeitos” e suas formas de “agir na Historia”, que podem 

ser vistas presentes em suas dialéticas, na forma de que se origina a moral ideológica, 

– o marxismo usa a classe social –econômica como identidade, já Hegel, usa uma 

identificação patriótica – para justificar de forma determinista, para seus sujeitos 

                                                           
 

909
 (THOMPSON, Edward Palmer. A miséria da teoria, 1981, pg.226) 

910
 CERTAU, Michel de. “Operação Historiográfica”. In: “A escrita da História”.  

911
 (grupo de pessoas que tem status social similar segundo critérios diversos... (dicionário), mas para Marx só o 

econômico) 
912

 (Conjunto de pessoas que constituem uma tribo, raça ou nação... (dicionário)) 
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adquirirem consciência. Em síntese, essa seria a principal diferença entre as dialéticas 

– o fato de Marx enxergar um ‘povo’ além da sua unidade, mais também como uma 

Sociedade composta de diversos grupos (classes) locais, ocupando território 

delimitado, devendo cada um deles ter representatividade política (criação de partidos).  

 

Porém o conflito com o Feuerbach não foi o único em destaque na vida de Marx, 

tentarei usar outros conflitos entre Marx e os hegelianos para entendê-lo melhor.                       

Em uma de suas criticas a Hegel, Marx escreveu:  

 

“O mais profundo pensamento de Hegel, está no fato em que ele 

percebe a cisão da sociedade política burguesa como uma contradição; o 

equivoco esta no fato em que ele se contenta com a aparência de uma solução 

para o problema” (KONDER,  eandro. A história em Marx, 2010, p.175), (Marx-

Engels Werhe... v. 1, p. 279). 

 

Podemos levantar uma problemática. Será que Hegel realmente se contenta, ou 

será que sua temporalidade histórica, interferia na forma dele ver o fato? Para Jose 

Carlos Reis “A história, em sua eterna busca da adequação do seu discurso ao tempo 

atual, se reexamina e se refaz.” 913.  

Tomando por base essa idéia, por mais que ambos tenham basicamente vivido 

o mesmo tempo914, existia uma diferença temporal, e ela, pode ser o suficiente para 

Hegel ver o problema forma diferente de Marx. Ou seja, por mais que parte do material 

histórico fosse o mesmo – pois boa parte do material histórico é factual e quantitativo, 

e como o espaço de tempo é curto então obviamente poucos registros documentais 

foram perdidos – invariavelmente a interpretação retoma o seu “lugar social”, e como 

diria Michel de Certeau, é lá onde se articula toda operação historiográfica.  

Para tentar responder essa questão vou inverter a situação, de crítico, Marx vai 

ser o criticado. O foco ira mudar da critica de Marx a Hegel, para a crítica de 

Thompson a Marx, na qual o questionou de “ser incapaz de teorizar plenamente seus 

próprios conceitos” 915. Como podemos acusar Marx de ter faltado rigor critico com sua 

                                                           
 

913
  (REIS, Jose Carlos, História da história, 1992, p.60). 

914
 – pois Marx chegou a Berlim, em 1836, tinha seus 18 anos, e Hegel havia morrido há apenas quatro anos 

(KONDER, Leandro. A história em Marx, 2010, p.174) – 
915

 (THOMPSON, Edward Palmer. A miséria da teoria, 1981, p.227) 
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própria teoria? O fato, é que esse questionamento foi feito por Thompson no seu texto 

“A miséria da teoria”.  

A compreensão de mundo por Marx vem das necessidades de sua época – 

recorte temporal e espacial – e até mesmo partindo de sua vaidade, pois muitas vezes 

construía suas teorias, para responder seus críticos.  Ou seja, esses elementos únicos, 

funcionam como tempero especial que dar um sabor exclusivo e inigualável para ele 

construir suas teorias, na qual, a receita já mais pode ser copiada, independente da 

capacidade do profissional, pois, mais alto que seja o nível e o rigor dele ao seguir a 

receita, lhe faltará ingredientes que jamais serão recuperados.  

Entretanto o próprio Thompson reconhece, que alguns termos históricos não 

estavam à disposição de Marx para que ele o teorizasse. Mas partindo daí ele faz uma 

severa crítica aos os novos marxistas916, usando palavras do próprio Marx, ele 

responde ao anacronismo deles; “Marx respondeu que não estava disposto a preparar 

receitas para caldeirões do futuro”. Assim, não deixar dúvidas que todos os cuidados 

são poucos na interpretação de um discurso e ao tentar adaptar-lo a uma de realidade 

de vida e histórica diferente da qual foi concebida. Para realçar, pôde ser visto neste 

texto a abaixo, o perigo da interpretação sem métodos criteriosos para analise:  

“com a agitação de 1848, apareceram, no meio dos proletariados 

inquietos, jovens que não tinham experiências, porem protestavam. Marx, 

apontado como chefe do partido, não se reconhecia nas idéias que lhe eram 

atribuídas...”. (KONDER,  eandro. A história em Marx, 2010, p.184), (Ibid., v. 8, 

p. 412). 

 

Ou seja, mesmo vivendo a mesma temporalidade histórica, esses jovens 

conseguiram interpretar equivocadamente a teoria de Marx, deve-se então imaginar 

que em outros tempos, onde as distancias estruturais são maiores, a dificuldade seria 

maior.        

 

Para concluir este trabalho, vou tentar assumir – contraditoriamente e ao 

mesmo tempo compreensível – ao final do texto uma posição política semelhante a 

que Marx assumiu dentro da Revolução Francesa:  

“Marx assumia um ponto de vista bastante sutil: por um lado, 

reiterava sua condição de revolucionário; por outro, procurava conduzir os 

                                                           
 

916
 (“todos aqueles que usam o marxismo para resolver ou compreender seus problemas em seus contextos”) 
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radicais à flexibilidade e ao realismo das negociações imprescindíveis da ação 

política”. (KONDER,  eandro. A história em Marx, 2010, p.181).  

 

Penso que só fazendo um dialogo entre as teorias podemos entender, ou 

pelo menos chegar o mais próximo possível do sentido histórico, de qual elas foram 

concebidas. Para isso, vou fazer comparações deste conflito com outro ocorrido na 

Revolução Francesa, para servir de apoio explicativo, para as divergências ocorridas 

entre Marx e Hegel sobre um mesmo objeto de analise. Neste ponto de trabalho, 

chamo a atenção do caro leitor, para compreensão e devida relevância a subjetividade 

do sujeito, e o quanto ele, – um ser livre – pode interferir nos processos históricos e na 

construção do saber da Historia. Partindo daí farei essa comparação, e tentarei definir 

de onde parte essas divergências.     

“... após a derrota dos jacobinos na revolução francesa, os próprios 

socialistas assumiram posturas diferentes. Então se pessoas com mesmas 

bases intelectuais (socialistas), vivendo no mesmo período histórico, tinham 

posições filosóficas e políticas diferentes” (KONDER,  eandro. A história em 

Marx, 2010, p.181).  

 

Partindo desse documento presente no texto de Leandro Konder: o que faz 

esses (o agentes causadores do conflito), divergir dentro de uma mesma ideologia a 

socialistas? A resposta dessa pergunta é tão emblemática como essa pergunta. Pois a 

resposta vem de acordo com a metodologia usada pelo sujeito ao interpretar e 

responder a pergunta sobre o objeto analisado. Mas se ambos possuem a mesma 

metodologia ideológica, em teoria eles (aqueles socialistas que assumiram uma 

postura diferente) deveriam enxergar o objeto, de forma semelhante?  A reposta mais 

lógica responderia que sim, mas para complementar, darei outro exemplo para mostra 

de outro ângulo, o quanto esse mesmo objeto pode ser analisado de forma diferente.  

Se pegarmos dois historiadores marxistas, sendo um deles pertencente à 

primeira escola dos annales – ela ainda vivia uma expectativa otimista do futuro, 

mesmo que ele significasse “uma guerra para acabar com todas as guerras”. E o outro 

pertencente à terceira geração – a sua escola estaria diretamente influenciada pelo 

trauma do pós-guerra, por conseqüência seus pensadores carregariam esse fado, 

valorizando a alegria de viver e quebra de valores morais, portanto, qualquer conflito 

que derivasse deles. A partir daí pedisse para que eles analisassem esse documento, 
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– “Marx assumia um ponto de vista bastante sutil...” – e logo após os perguntassem: o 

que eles achavam da atitude de Marx? É claro que é impossível definir com exatidão o 

que eles iriam responder, mas existiria uma probabilidade maior do historiador 

pertencente à terceira geração tivesse uma maior simpatia com a atitude de Marx, de 

fazer uma política cautelosa.  

É nessas diferenças, que se esta a beleza da subjetividade do indivíduo, na 

história. Pois mesmo que dois sujeitos usem um mesmo método mesmo objeto, pode-

se chegar a resultados diferentes. Como podemos compreender esses resultados?  

Para Jose C. Reis; 

 “Não é necessário que dois historiadores que abordem o mesmo 

assunto cheguem a um resultado comum – é indispensável que o dialogo 

objetivo, racional e documental possa se dar entre os dois, de tal forma que 

ambos compreendam onde se separam, porque se separam, e como chegam 

a um resultado diferentes.” (REIS, Jose Carlos, História da história, 1992, 

p.87).  

 

Então para compreender esse caso melhor, temos que considerar que esses 

sujeitos ao longo de suas vidas, tiveram “experiências” diferentes, e são elas somadas 

ao seu “lugar de fala” e seu recorte temporal e espacial, que irão influenciar 

diretamente na forma deles entender e aplicar uma mesma metodologia sobre um 

mesmo objeto. Podemos dizer que em casos como esses, a metodologia torna-se 

objeto, pois é ela que vai ser modificada por essa ‘experiência’. Ou seja, os métodos 

de analise de qualquer objeto, estarão sujeitas primeiramente a forma de que o sujeito 

a compreenderá, tornando-se assim o método em um objeto das experiências de vida 

do sujeito.  

 

Ao longo do texto foram discutidos vários conflitos ocorridos na vida Marx, e 

com maior foco, seus conflitos com os hegelianos. Para explicar ou no mínimo 

entender melhor eles, é preciso entender alguns “fatores” – esses fatores que 

determinam os métodos de como será analisado a ação do “sujeito histórico” e que ao 

mesmo tempo estão presentes no sujeito de que as analisam. São ‘fatores’ que 

definirão que esses conflitos possam existir: métodos de analise que são derivadas de 
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seu recorte temporal e espacial, ou seja, para o desenvolvimento de uma idéia, que 

logo é uma ação histórica que será historicisada, transformando aquele que analisa, 

em agentes da História. Todos eles condicionados ao seu “lugar de fala”, que são 

subjetivados pelos sentimentos humanos que constituem o ego de cada indivíduo e 

que são moldadas as suas experiências de vida. É o sentimento humano de amor, 

ódio, ganância, desilusão entre outros, que faz que o indivíduo da história realize suas 

ações políticas dentro do coletivo e são essas ações que produzem os vestígios 

documentais para a elaboração do discurso do historiador. Em síntese, esses fatores 

estão presentes em todos os sujeitos seja ele o historiador pesquisador ou o individuo 

subjetivo que participara de forma direta da História, esses fatores são responsáveis 

pela forma que esses sujeitos irão interpretar seus objetos, sejam eles o documento ou 

sua própria realidade.   

Essa subjetividade dos fatos e dos sujeitos, pertencente a historia é o que leva 

os alunos iniciantes na graduação curso de historia a encontrar dificuldade para 

compreende - lá. O motivo dessa falta de compreensão é pelo fato deles ainda 

trazerem uma grande carga “cultural” do ensino médio brasileiro, onde é visto uma 

história pragmática cheio de vícios na qual o faz ver, os diversos fatos históricos de 

forma isolada do contexto da qual foi concebida. O ensino brasileiro hoje tem uma forte 

teorização positivista, de tal forma, que se for perguntado a um aluno pertencente a 

ela; como ocorreu a transição de Idade Média para a Moderna, ele responderá; ela 

aconteceu no ano de 1453, na tomada de Constantinopla pelos turcos Otomanos e a 

partir desse momento a “luz” da ‘razão’ renasceu na cultura ocidental. Já quando esse 

mesmo aluno torna-se um graduando, lhe é perguntado; como ocorreu a mudança do 

modernismo para o pós-modernismo dentro da historiografia? Ele recebe um choque, 

mas não por lhe fazer uma nova pergunta, mas sim pela nova forma subjetiva de 

respondê-la, e não como provavelmente ele faria.  

Ao insistir em seus vícios, reponde; o pós-modernismo teria surgido logo ao fim 

da segunda guerra, e veio para negar tudo que fosse modernista. Porém essa resposta 

já não serve mais, pois ela apenas descreve um marco temporal e ideológico e a 

compreensão dessa questão é muito mais confusa e subjetiva, e é essa confusa 

subjetividade que nos leva a refletir sobre a questão que não nos ajuda exatamente a 

formular uma verdade, mais sim um novo conhecimento. Como podemos ver no texto 

de Jose Carlos reis, para ele:  
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“O estruturalismo pós-modernista seria ambíguo, pois ele nega a 

modernidade ao mesmo tempo em que parece permanecer com os métodos 

que usam a Razão, e mais, [...], a pós-modernidade talvez signifique uma 

adesão ainda mais radical ao projeto moderno” (REIS, Jose Carlos. História da 

história, 1992, p.48 e 51).  

Partindo desse pensamento, dizer que esses ‘marcos históricos’ apenas sevem 

com um símbolo de todo o processo ocorrido, e não com uma definição exata do 

acontecimento. Todas essas transições ocorridas dentro da História sejam elas de 

cunho econômico, temporal, social, teórico e etc., elas não podem ser padronizadas. 

Porém podemos aprender que cada uma delas nunca se desliga totalmente da outra. 

Para Habermas a “modernização” – termo que para ele queria dizer algo diferente de 

“modernidade” – “seria um conjunto de processos cumulativos que reforçam uns aos 

outros” 917. Esse pensamento é ratificado por Jose C. Reis, na qual afirma que o pós-

estruturalismo da terceira geração ainda traz marcas do estruturalismo e do 

iluminismo918. Mas também é fato, que realmente ocorrem várias mudanças. Porém, 

não se podem definir ou rotular, se elas foram para melhor ou para pior, apenas tentar 

compreender-las, para que se perceba melhor elas e processo histórico a quais 

pertencem. 

Essa idéia foi bem definida por Jose C. Reis: 

    “As características dessa transição podem ser vistas ou como 

uma perca ou como um ganho, dependendo de quem avalia. Ou a 

transição pode ser vista apenas como uma descontinuidade, uma 

mutação que dispensaria avaliações, qualificações, do tipo decadência 

ou progresso”. (REIS. Jose Carlos, História da história, 1992, p.92)  

“A alteração da esfera cultural leva o conhecimento histórico, um 

de seus componentes essenciais, a mudanças profundas. Tudo que se 

soube até aqui perece ultrapassado ou insuficiente. As chamas escolas 

históricas, sonhado ser definitiva e científica, já são históricas – fazem 

parte das historias das idéias, da historia da historia. Continuam a ser 

importantes interlocutoras todas elas sem exceção, mas não se referem 

                                                           
 

917
 (REIS, Jose Carlos. História da história, 1992, p.51), (Habermas, 1987) 

918
 (REIS, Jose Carlos. História da história, 1992, p. 82) 
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ao que vivem nas últimas décadas.” (REIS. Jose Carlos, História da 

história, 1992, p. 58)  

 

Dentro da historia não existe um lado certo ou errado e sim a subjetividade do 

individuo – seus valores; socioeconômico, político, cultural e seus métodos – que 

avaliará os lucros e prejuízos dessas mudanças, de acordo com os valores que ele 

acredita. Independente do resultado dessas mudanças, tem que ser entendido como 

elas ocorreram, independentemente se é por meio da análise dos documentos por de 

seu contexto histórico, ou, se vem da analise do discurso e o “lugar” que ele pertence. 

Ou seja, o ‘conflito’ – quando ocorre na perspectiva construtivamente empírica de 

Aristóteles, ou seja, um conflito que produzam tese, síntese, antítese – quando ocorre 

dentro da História é uma chave essencial para o historiador e sua construção 

historiográfica, e que sem ele não existiria a História.  

Sem o conflito, a Historia estaria na inércia, dos burocratas mais 

conservadores e que em sua essência só traz mais do mesmo, e em nada constroem 

uma perspectiva de uma historia cultural, “vista de baixo para cima”919. E para finalizar 

usando, o que talvez seja o maior interprete da identidade do Brasil, o Sérgio Buarque 

de Holanda, que, em “Raízes do Brasil”, definiu que a verdadeira revolução é “uma 

revolução vertical e que trouxesse a tona elementos mais vigorosos, destruindo para 

sempre os velhos e incapazes” 920. Só através de mudanças – mudanças com 

perspectivas verticais – podem mudar nossas estruturas, sendo assim aberto um novo 

olhar – um olhar com perspectiva popular – para história, que não compactue com 

esses “velhos e incapazes”, que se alternam no poder e em nada se muda. Em suma, 

o conflito tem que existir e até mesmo ser provocado, porém, os bons frutos gerados 

dessa crise, dependem diretamente de uma compreensão das estruturas e dos 

discursos daqueles que analisam o problema – o historiador.   

 

 

 

                                                           
 

919
 (HOBSBAWM, Eric. “A história de baixo para cima”) 

920
 (HOLANDA, Sérgio Buarque. “Raízes do Brasil”. In. “Nossa Revolução”, pg. 180 e 181) 
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O objetivo deste trabalho é discutir como a história do Rio Grande do Norte, no 

período específico do Império (1822 a 1989), é tratada nos seguintes livros didáticos: 

“Rio Grande do Norte: Geografia e História” (1995), de autoria de Raimunda Almeida e 

Maria das Neves Castros; “História do Rio Grande do Norte: Geografia e Paisagens 

Potiguares” (2010), de autoria de Marcia Silva de Oliveira e Maria Cristina Cavalcante 

Araújo e “História do Rio Grande do Norte: História Regional” (2013), publicado por 

Aristotelina Pereira Barreto Rocha e Lemuel Rodrigues da Silva. A partir do diálogo 

com autores clássicos, como Tavares de Lyra e Câmara Cascudo, e com autores 

acadêmicos, como Rosenilson Santos e Helder Macedo, desenvolvemos uma leitura 

crítica dos livros supracitados e problematizamos como se deu a exposição do 

contexto histórico do império na província do Rio Grande do Norte. Constatamos a 

ausência de temas da história do RN à época do Brasil Império, sem contudo, ainda, 

identificarmos justificativas para estas lacunas. Neste sentido, discutiremos como a 

ausência, nos livros didáticos de história, de temas e de uma abordagem sistemática 

da história do Rio Grande do Norte à época do Império, pode resultar em práticas 

pedagógicas que abreviam o período em questão, silenciando os acontecimentos e 

simplificando fatos, desta forma, comprometendo o aprendizado acerca da história da 

Capitania/Estado do Rio Grande do Norte.  

  

INTRODUÇÃO  

 

Sabendo da primazia que ocupam os autores Augusto Tavares de Lyra(1921), 

José Francisco da Rocha Pombo(1922) e Luís da Câmara Cascudo (1955) na escrita 

da história do Rio Grande do Norte, acreditamos que ao pensar a historiografia deste 

território do Brasil, sobremaneira em analisar como no livro didático determinados 

temas e recortes são abordamos, se faz necessário a leitura das obras que estes 
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autores assinaram com o intuito de dar conta da História do Rio Grande do Norte e 

como ela foi escrita.  

Segundo Denise de Mattos Monteiro921 a historiografia clássica do Rio Grande 

do Norte, que pode ser identificada temporalmente entre os anos de 1900 a 1970, é 

constituída diretamente pelas produções destes três autores, dentre os quais se 

destaca Câmara Cascudo, que ficará conhecido nacional e internacionalmente como o 

mais importante historiador do Rio Grande do Norte, embora o mesmo não tivesse 

formação acadêmica na área.  

Uma ressonância forte da historiografia produzida por estes autores se faz 

presente nos livros didáticos de história do Rio Grande do Norte, de modo que as 

abordagens, ênfases, personagens vão transpondo a ponte entre o texto escrito por 

estes eruditos e aqueles destinados aos alunos do ensino básico, mas atravessam 

também essa ponte as lacunas, os problemas e limites daquelas obras escritas nas 

primeiras décadas do século XX.  

Nossa questão principal neste texto gira em torno de como essas produções 

influenciaram os livros didáticos do ensino fundamental I, nomeadamente no que se 

refere ao período imperial.  A metodologia utilizada no desenvolvimento desse artigo 

se deu através de pesquisas bibliográficas em obras que podem ser encaixadas nos 

seguintes níveis: acadêmico, empirista e didática, refletindo sobre a contribuição de 

cada um na produção historiográfica do Rio Grande do Norte.  

Neste sentido, o presente trabalho fará uma análise das produções 

historiográficas do RN nos seguintes livros didáticos: “Rio Grande do Norte: Geografia 

e História” (1995), de autoria de Raimunda Almeida e Maria das Neves Castros; 

“História do Rio Grande do Norte: Geografia e Paisagens Potiguares” (2010), de 

autoria de Marcia Silva de Oliveira e Maria Cristina Cavalcante Araújo e “História do 

Rio Grande do Norte: História Regional” (2013), publicado por Aristotelina Pereira 

Barreto Rocha e Lemuel Rodrigues da Silva.  

A partir do diálogo com autores clássicos, como Tavares de Lyra, Câmara 

Cascudo e Rocha Pombo, e com autores acadêmicos, como Rosenilson Santos e 

Helder Macedo desenvolvemos uma leitura crítica dos livros supracitados e 

problematizamos como se deu a exposição do contexto histórico do império na 

província do Rio Grande do Norte. 

                                                           
 

921
 MONTEIRO, Denise Mattos. “Balanço da Historiografia norte-rio-grandense”. In: Anais do I Encontro Regional 

da ANPUH/RN. Natal, RN: EDFURN. 2006. p. 51 – 54. 
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OS AUTORES CLÁSSICOS: O QUE AUGUSTO TAVARES DE LYRA, JOSÉ 
FRANCISCO DA ROCHA POMBO E LUÍS DA CÂMARA CASCUDO INFORMAM SOBRE O 
CONTEXTO DO IMPÉRIO NO RN. 

 

Para uma melhor compreensão de como se deu a escrita da história do Rio 

Grande do Norte sobre o período imperial precisa-se entender como esses autores 

produziram suas obras, destacando fatos, dando ênfase aos acontecimentos 

fundadores da identidade potiguar e do território norte-rio-grandense. 

No que se refere a Tavares de Lyra em sua obra História do Rio Grande, pode-

se perceber que o autor elabora uma narrativa que privilegia a descrição dos fatos e 

episódios políticos do período imperial, exaltando figuras politicas presente na 

sociedade da época. Lyra enfatiza a instabilidade política do contexto e observa que de 

modo especial isso se verificará no período que vai de 1831 a 1840, quando ocorreram 

enumeras revoltas em todo o Brasil, o que denota a insatisfação alguns grupos do 

período em relação à política e administração do império. 

Nesse aspecto, a obra assinada por José Francisco da Rocha Pombo, também 

intitulada História do Rio Grande do Norte, apresenta semelhanças com a escrita por 

Tavares de Lyra, sua visão sobre a sociedade é um tanto quanto conservadora e em 

ambos os livros há um enaltecimento dos sujeitos pertencentes as elites do período. 

Rocha Pombo observa ainda questões relacionadas as dificuldades políticos 

enfrentada no período, quando aqueles que faziam oposição ao império eram tidos 

como opositores aos interesses públicos. Percebe-se também descrições relacionadas 

as questões de administrações da província do RN, também alguns detalhes da 

economia da Província quanto então o açúcar é referenciado como uma das principais 

atividades econômicas, sem contudo dar grande visibilidade aos negros escravos que 

eram empregados como mão-de-obra forçada nos engenhos.  

No que se refere as fontes utilizadas por ambos os autores supracitados, dão 

ênfase ao que se costuma chamar de fontes oficias, ou seja, os papeis escritos, 

oriundos da administração política, provenientes da ação do Estado e relacionados 

com o que era considerado a história oficial, o que demonstra a aproximação com 

algumas concepções basilares da escola metódica, dita positivista, embora esses 

autores não possam ser vistos como positivistas somente. 

No que se refere à produção de Luís Câmara Cascudo sobre o período 

provincial no Rio Grande do Norte, sua narrativa é erudita e os traços de 

conservadorismo mapeados em Lyra e Pombo também são localizáveis nas narrativas 
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daquele autor. Por se tratar de uma historiografia que se constituiu como clássica é 

comum localizar a literatura histórica cascudiana sendo citada pelas produções mais 

recentes que versam sobre a história do Rio Grande do Norte, muitas vezes incorrendo 

no perigo das transcrições fidedignas dessas narrativas acabarem chegando até os 

livros didáticos de História do Rio Grande do Norte. 

Uma vez realizada essa aproximação dos primeiros livros de “História do Rio 

Grande do Norte”, passamos à caracterização dos livros didáticos trabalhados neste 

texto. 

    

CARACTERIZAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS  

 

Ao nos propormos a trabalhar com análise do livro didático remetemos a uma 

necessidade da nossa prática docente, trata-se de explorar os limites de produção 

daquela que é a nossa principal ferramenta em sala de aula. Assim sendo, em 

algumas obras contemporâneas analisadas percebe-se que uma boa parte das 

abordagens historiográficas da História do Rio Grande do Norte na época do Império 

apresenta uma linguagem relativamente dinâmica, utilizando recursos como o uso de 

imagens que se relacionam com a temática proposta e ao mesmo tempo uma narrativa 

atraente e de compreensão acessível.   

Apesar disso, a ênfase nos conceitos, datas, narrativas heroicas e fatos 

notáveis, secundarizando uma narrativa que parta de questões e problemas, ainda é 

um vício presente em nossos livros didáticos de história, privando o discente de 

elementos que lhes facilite uma reflexão crítica a respeito dos acontecimentos e/ou que 

possibilite a este contemplar outras versões sobre a história.  

Nessa perspectiva, ao analisarmos o livro didático Rio Grande do Norte: 

Geografia e História, das autoras Raimunda Almeida922 e Maria das Neves Castro923, 

editado pela FTD, no ano de 1995, notamos que: é uma obra voltada para o ensino 

fundamental I e está dividida em dois blocos: Geografia do RN e História do RN, 

apresentando uma divisão periódica que destaca os traços da cultura potiguar, das 

religiosidades presentes no Estado e, neste ponto, ressalta as possíveis contribuições 

dos povos africanos para identidade do povo potiguar. Outra temática presente na obra 

                                                           
 

922
 Raimunda Almeida, licenciada em Historia pela e FURRN; pedagoga com habilitação em administração escolar 

pela FURRN; pós-graduada em especialização para docentes em Estudos Sociais pela URRN/FURRN. 
923

 Maria das Neves Gurgel de Oliveira Castro, graduada em Ciências Sociais pela FURRN; pedagoga pela UFRN; 
especialista em Administração Universitária pela UFCE. 
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diz respeito a importância das manifestações populares em território potiguar, 

normalmente discutida fazendo uso de imagens, o que mostra que as autoras 

apropriam-se de elementos que contribuem para problematização dos conteúdos 

propostos.  

 Almeida e Castro utilizam do uso da imagem para fazer um paralelo entre 

épocas distintas, o que de certa forma contribui para uma linguagem de fácil 

compreensão. Porém, percebe-se que não há apreensão destas em fazer inferências e 

reflexões cabíveis que induza o leitor a uma visão política, econômica e social no 

período imperial. A produção, no que diz respeito à historiografia do Rio Grande do 

Norte, repete sem problematizar datas, fatos e história de grandes personagens.  

A narrativa é embasada numa História vista de cima, que acaba por enfocar os 

grandes fatos, os personagens, como também se verifica na historiografia clássica do 

RN, o que demonstra uma certa conexão entre a produção didática com os autores 

como Câmara Cascudo, apesar de distantes no tempo, são narrativas centradas na 

descrição de grandes datas, personagens, batalhas e situações históricas ditas como 

rememoráveis.   

No que concerne à problemática deste trabalho, ainda chama atenção nesta 

obra a ausência de considerações acerca do período imperial no Rio Grande do Norte, 

as autoras silenciam a história do período imperial na província, dando conta apenas 

do período de transição da monarquia para a república, mesmo assim, de maneira 

sucinta.  

 O segundo livro didático analisado, Rio Grande do Norte: geografia e paisagens 

potiguares, de autoria de Marcia Silva de Oliveira924 e Maria Cristina Cavalcante de 

Araújo925 não apresenta possibilidade de análise acerca do período imperial, já que 

não trata sobre tal recorte da história político-administrativa, no sublinhamos sua 

linguagem de fácil entendimento sobre o Rio Grande do Norte no que se refere a 

construção e surgimento do seu espaço enquanto uma das unidades territoriais do 

Brasil. Apesar de se tratar de uma obra referente a geografia do Rio Grande do Norte, 

enfatiza a contribuição dos diferentes povos para a construção da identidade potiguar a 

saber: os índios, o negro, os portugueses e espanhóis,  dentre outros e suas 

colaborações para formação da cultura potiguar. Diante disso, percebe-se um aspecto 

positivo que pode ser explorado pelo historiador fomentando a sensibilidade, a 

                                                           
 

924
 Marcia Silva de Oliveira, Graduada e Mestre em Geografia pela UFRN. 

925
 Maria Cristina Cavalcanti Araújo, Graduada em Geografia; Especialista em MTC e Mestre em Arquitetura e 

Urbanismo pela UFRN. 
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curiosidade, o senso crítico e o próprio prazer de conhecer e discutir a realidade do 

fazer histórico que produzimos, pois afinal esse é o nosso lugar, é essa a paisagem 

que ajudamos a construir e esse é o território que cotidianamente produzimos. De todo 

modo, essa obra não apresenta significativas novidades no que se refere o Rio Grande 

do Norte no período de 1822 a 1889, ou seja, a época imperial no RN. 

Nesse sentido, ao analisamos o livro didático História do Rio Grande do Norte: 

história regional, que tem como autores, Aristotelina Pereira Barreto926 e Lemuel 

Rodrigues da Silva927, percebemos que esta obra proporciona em sua totalidade uma 

abordagem historiográfica que possibilita ao discente a construção de outras versões 

histórica, e também um pensamento sobre a trajetória do povo norte-rio-grandense, 

empreendendo uma viagem pelo conhecimento acerca da formação do Estado, dentro 

de vários contextos: o local, o regional, o nacional e o mundial. 

Esta obra ainda apresenta condições para a compreensão da relação passado, 

presente e futuro através do uso da imagem fotográfica, ajudando o discente na 

construção do conhecimento, através de outras formas de registros da história que não 

o texto escrito, o que possibilita a compreensão do processo histórico através de 

outras linguagens. Os autores ainda utilizaram uma vasta bibliografia, indo desde 

Câmara Cascudo até autores da historiografia contemporânea/acadêmica sobre o Rio 

Grande do Norte, como Muirakytan Kennedy de Macêdo, além de fontes diversas.  

Todavia, devemos pensar uma análise de livro didático não só como uma mera 

vigilância do trabalho realizado por seus idealizadores sobre determinado período, 

mas, até como uma visita às relações entre docente, discente, livro e fazer 

historiográfico.  

Assim sendo pode-se perceber que ainda esta obra apresenta traços de uma 

história que segue um padrão, ou seja, uma história linear, que privilegia fatos, datas, 

conceitos e narrativa descritiva. Sobre o período provincial do Rio Grande os autores, 

ao contrário do que se verificou nos livros anteriormente trabalhados, se detêm, mas 

de modo ainda superficial e deixando a margem temas importantes sobre a história do 

Rio Grande do Norte no período, tais como as Revoltas populares que ocorrem na 

província, como o "Quebra-Quilos" e o "Motim das Mulheres”. 

 

 

                                                           
 

926
 Aristotelina Pereira Barreto Rocha, mestre em Geografia; licenciada e bacharel em Geografia pela UFRN. 

927
 Lemuel Rodrigues da Silva, Doutor em Ciências Sociais pela UFRN; mestre em História pela UFPE; graduado em 

História pela UERN. 
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CONCLUSÕES 

 

Este trabalho, dentro dos limites de sua proposição, trabalhando apenas com 

três livros didáticos que tratam da história e geografia do Rio Grande do Norte, 

tentando neles localizar como o recorte do império é trabalhado ou como as a história 

deste período é tratada no livro didático, consegue perceber que pouco ou muito 

superficialmente este período da história da província é abordado pelos seus autores. 

.Deste modo a narrativa que chega ao âmbito escolar se apresenta limitada nos 

aspectos de uma reflexão econômica, sociológica e cultural que cada época apresenta 

e que é capaz de colaborar com a formação de cidadãos críticos em relação a sua 

sociedade. Esse exercício embrionário de pesquisa nos permitiu verificar as lacunas 

presentes no estudo da história norte-rio-grandense acerca do período imperial. 

Por fim, levantamos a hipótese de que de certa maneira as pesquisas 

desenvolvidas nos principais centros acadêmicos do Estado, nomeadamente nos 

Departamentos de História da UERN e UFRN e na Pós-Graduação (Mestrado) em 

História desta última instituição tem muito pouco direcionado suas pesquisas para o 

recorte do império e as possíveis temáticas do período, talvez a carência de pesquisas 

recentes seja um dos fatores que justifique as ausências no livro didático.  
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PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO DO SERTÃO DO ASSU (1680 – 1698) 
 

Tyego Franklim da Silva928 

 

 

Resumo 
 
A partir de 1680, teve início o efetivo processo de posse das terras do sertão do Assu, 
na capitania do Rio Grande. Por meio das concessões de sesmarias a indivíduos 
interessados em promover a pecuária no interior da capitania, o império português na 
América almejava obter a posse efetiva das terras ao longo do rio Açu, porém os 
conflitos entre os colonizadores e os grupos indígenas que habitavam a região 
acabaram desencadeando uma guerra que se estendeu até a primeira década do 
século XVIII. Alguns nomes destacam-se entre os primeiros sesmeiros deste novo 
espaço colonial, tais como João Fernandes Vieira, Maria César e Francisco Berenguer 
de Andrada. Este trabalho tem por objetivo analisar as primeiras concessões de 
sesmarias na ribeira do rio Açu, os principais nomes da ação de conquista do território 
e quais as relações de poder e de interesses desenvolvidas ao longo do processo de 
territorialização do sertão do Assu. Para tanto, serão analisados documentos que 
oferecem informações sobre o espaço em questão e dos conflitos gerados pelo 
interesse pela terra, tais quais as cartas de sesmarias e correspondências entre as 
autoridades coloniais. 
 
Palavras-chave: sesmarias, Rio Grande, Redes de parentesco. 

 

 Na capitania do Rio Grande, a restauração pós-invasão holandesa teve início 

com o governo do capitão mor Antonio Vaz Gondim, em 1656, tido por Luís da Câmara 

Cascudo como o responsável pelo repovoamento do Rio Grande. Logo que assumiu o 

governo da capitania, Vaz Gondim tratou de restabelecer as forças militares e 

administrativas, além de fomentar o repovoamento de Natal e as áreas próximas 

(CASCUDO, 1955, p. 93). No sertão, uma sesmaria foi concedida por Vaz Gondim a 

Domingos Fernandes de Araújo e outros seis sesmeiros em 24 de março de 1676, na 

ribeira do Açu, denominado de Assinum929. De acordo com o texto da data de 

sesmaria, a terra requerida pelos suplicantes fazia divisa com uma sesmaria concedida 

                                                           
 

928
 Mestrando do Programa de pós-graduação em História (PPGH) - Área de concentração: História e Espaços; 

linha de pesquisa: “Relações Econômico-Sociais e Produção dos Espaços”. Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, orientado pela profª. Drª. Carmen Oliveira Alveal. Bolsista CAPES-DS. 
929

 Plataforma SILB: RN0030. A Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-Brasileiro) é uma base de dados que 
pretende disponibilizar on-line as informações das sesmarias concedidas pela Coroa Portuguesa no mundo 
atlântico. Disponível em <www.silb.cchla.ufrn.br>. O registro da data concedida a Domingos Fernandes de Araújo 
e os outros seis sesmeiros é anterior à sesmaria de Teodósio da Rocha, concedida no Ceará, apontada como 
referência de limites, o que leva a supor que, apesar de já ocupar as terras, Teodósio da Rocha só fizera a 
solicitação e registro da sua sesmaria anos depois. 

http://www.silb.cchla.ufrn.br/
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ao capitão na Teodósio da Rocha e aos seus companheiros930, registrada na capitania 

do Ceará, em 12 de janeiro de 1681. Em sua solicitação, Teodósio da Rocha e seus 

companheiros alegaram que as terras solicitadas eram ocupadas por “índios bravos 

chamados de Paiacus”, apontando como divisa outra sesmaria, nas “Ilhardas” da data 

de Gonçalo Leitão Arnoso e outros sete sesmeiros, esta concedida em 04 de 

dezembro de 1678, no rio Upanema (ribeira do Mossoró)931. A intensiva conquista do 

sertão no Rio Grande, porém, ficou por conta do sucessor de Antonio Vaz Gondim, 

Geraldo de Suni (1679-1681), que concedeu datas de sesmarias nas ribeiras do 

Seridó, Apodi e Açu. 

 As cartas de doação de sesmarias despontam como uma das principais fontes 

de relatos espaciais sobre os sertões desbravados, uma vez que o candidato a 

sesmeiro descrevia os limites da sesmaria com base, geralmente, na sua experiência, 

tomando como referenciais os marcos naturais, como rios e serras. Por mais sucintas 

que sejam, as informações que um suplicante dava sobre a sesmaria que ele solicitara 

era um relato de suas vivências no espaço, além de permitirem aludir sobre diversas 

questões envolvendo a sociedade em formação. Um exemplo disso é o quadro que 

pode-se obter a partir das justificativas dos candidatos a sesmeiros que receberam 

terras na segunda metade do século XVII. 

 Entre as sesmarias concedidas e registradas na capitania do Rio Grande no 

sobredito período, as justificativas envolvendo a pecuária foram dominantes. Do total 

de 47 registros de concessões de sesmarias, 36 (76,6%) sesmeiros apresentaram 

entre as justificativas para o requerimento das terras alguma referencia à criação de 

gado, sendo que: 12 (33,3%) justificaram seu pedido de sesmaria informando que 

pretendiam criar gado932; apenas 1 (2,7%) apresentou como justificava a pretensão de 

fazer curral933; 17 (47%) informaram que tinha gado, sem especificar o tipo934; e 6 

(16,6%) informaram que tinham gado vacum935. 

 Uma destas sesmarias é de grande relevância para o estudo dos eventos 

envolvendo a solidificação dos povoamentos do sertão do Rio Grande colonial e os 

                                                           
 

930
 A sesmaria concedida a Teodósio da Rocha e seus companheiros foi concedida pelo capitão mor do Ceará, 

Sebastião de Sá, em 12 de janeiro de 1681. Plataforma SILB: CE0016. 
931

 Plataforma SILB: RN0040.  
932

 (A Plataforma será apresentada na introdução) SILB Plataforma SILB: RN0001, RN0003, RN0005, RN0006, 
RN0007, RN0008, RN0009, RN0010, RN0011, RN0015, RN0038 e RN0044; 
933

 Plataforma SILB: RN0002; 
934

 Plataforma SILB: RN0012, RN0014, RN0019, RN0020, RN0021, RN0023, RN0027, RN0028, RN0033, RN0035, 
RN0036, RN0037, RN0040, RN0042, RN0046, RN0047 e RN0041; 
935

 Plataforma SILB: RN0022, RN0029, RN0030, RN0031, RN0039 e RN0043;  
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conflitos que se sucederam. Em cinco de janeiro de 1680 o então capitão mor do Rio 

Grande, Geraldo de Suni, concedeu ao capitão João Fernandes Vieira uma data de 

sesmaria nas terras do vale do rio Açu. Não se tratava de um suplicante qualquer. O 

sesmeiro possuía um longo histórico de serviços prestados à Coroa e não deixou de 

apresentá-los em sua petição, declarando-se ser “do conselho de guerra de sua 

Alteza”, além de capitão geral “dos Reinos da Angola, o primeiro aclamador e 

restaurador do Estado do Brasil” 936.  

 Fernandes Vieira fez carreira na esfera militar, nas batalhas contra os 

holandeses em Pernambuco, onde consta como um dos principais nomes da 

Restauração da posse portuguesa sobre as Capitanias do Norte do Estado do Brasil e 

foi capitão mor da capitania da Paraíba. Sobre o governo de João Fernandes Vieira na 

Paraíba (1655-1657) recai a responsabilidade de ter iniciado à insurreição dos índios 

Janduí e a consequente Guerra dos Bárbaros no sertão do Assu. O historiador Ricardo 

Pinto de Medeiros esclareceu a possível culpa de Vieira, com base na correspondência 

entre autoridades coloniais e a Coroa, pois, em 1662 

a rainha escreve ao governador do Estado do Maranhão sobre uma 
carta recebida do capitão-mor da Paraíba, Matias de Albuquerque 
Maranhão, em que informava que os Janduí, devido ao fato de João 
Fernandes Vieira, quando governou aquela capitania, ter mandado 
prender a ferros dois filhos do seu principal, que foram remetidos para 
Portugal, haviam rebelado-se e tornado-se inimigos, tendo já matado 
alguns moradores da capitania do Rio Grande. (MEDEIROS, 2008, p. 
339) 

 

 Tal fato teria sido o estopim para que as relações entre os agentes da 

colonização e os índios Janduí. Como sesmeiro937, Vieira tratou de solicitar terras em 

áreas férteis. Sua primeira concessão de sesmaria, na capitania do Rio Grande, data 

de 1666, recebendo terras na ribeira do rio Ceará-Mirim, uma das mais importantes do 

período. Posteriormente,em 1668, recebeu outra sesmaria na região do Porto de 

Touro. Em 1680, já sabendo da existência de uma ribeira no sertão do Rio Grande, 

chamada Açu, onde habitavam várias nações de “tapuyos bravios”, “mandou aprestar 

uma expedição de homens devidamente preparados, sob a guia dos indígenas que o 

informaram, afim de tentar a colonização da mesma Ribeira” (LIMA, 1990, p. 138). No 

                                                           
 

936
 Por sua importância nos eventos relacionados à expulsão dos holandeses e na restauração das capitanias, 

muitos estudiosos já pesquisaram e publicara a biografia de João Fernandes Vieira. Para mais informações sobre 
este indivíduo, ver MELLO, José Antônio Gonçalves de. João Fernandes Vieira: Mestre-de-campo do Terço de 
Infantaria de Pernambuco. Lisboa, 2000.  
937

 Plataforma SILB: RN0014, RN0039 e RN0541; 
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mesmo ano foi agraciado com as terras que ele mandara descobrir no vale do Açu. 

Argumentava o candidato a sesmeiro em sua petição que, 

 [...] nessa capitania do Rio Grande tem, entre bárbaros e inimigos, 
terras entre três Rios chamados Irmãos que mandou descobrir a sua 
custa com grandes riscos aos descobridores das ditas terras as quais 
fizeram paz com o gentio brabo e expuseram a obediência de sua 
Alteza [...]938

 

 

Nas “paragens chamadas rio Três Irmãos”939, Fernandes Vieira ingressou na 

empreitada de desbravamento do sertão de fora, investindo seus recursos na 

introdução do gado no sertão do Rio Grande940. Em sua petição para obter o título de 

sesmaria das terras, ele informou que se tratava de terras que pertenciam ao “inimigo 

bárbaro” e que ele mandou descobri-las, expulsando o “gentio brabo”. Reforçando sua 

justificativa, o capitão alegou que gastou grande quantidade de sua fazenda, tanto nas 

guerras passadas quanto nas entradas no sertão. No Assu, Vieira fundou um o Arrayal 

[sic]l941, centro de suas operações no sertão, à margem esquerda do rio Açu (LIMA, op. 

cit. 138).  

A designação de arraial implicava na elevação de um lugar no espaço. O lugar 

constitui-se em um espaço onde são aplicados valores, capazes de fornecer sentidos, 

como os de segurança e intimidade (TUAN, 1983, p. 14). Na conquista de espaços 

coloniais, o arraial abarca ainda a ideia de um lugar ocupado de maneira estável e sua 

instalação no sertão sugere que o desbravador, a partir da experiência, própria ou por 

intermédio dos indígenas e/ou outros colonizadores, alcançou o conhecimento 

                                                           
 

938
 CARTA de data e sesmaria do governador João Fernandes Vieira no Assu começando dos três Irmãos. Fundo de 

Sesmarias do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN). Livro I, folhas 173-175. Trecho 
transcrito e atualizado para o português atual. Plataforma SILB: RN0039; 
939

 Ibidem. Hoje se sabe que o rio Três Irmãos citado como referência para a sesmaria de João Fernandes Vieira é, 
na verdade, o delta de desembocadura do rio Açu no oceano Atlântico.  
940

 A sesmaria concedida em 1666 tinha por limites o rio Ceará-Mirim (ao Sul) e o Porto de Touro (ao Norte), 
adentrando para o sertão com a mesma dimensão, fazendo quadra. Foi lavrado auto de posse das ditas terras em 
04 de setembro de 1670, em cerimônia realizada na barra do rio Maxaranguape  com a presença do padre 
Leonardo Tavares de Melo (procurador de João Fernandes Vieira),  Diogo Fragoso Sotomaior (provedor da fazenda 
do Rio Grande) e duas testemunhas: Francisco de Oliveira Banhos e Manuel de Oliveira Soares (Revista do IHGB, t. 
19, 1856, p. 159). A segunda doação de sesmaria de João Fernandes Vieira no Rio Grande, datada de 1668, tinha 
como marco de demarcação o mesmo Porto de Touro, porém não consta outro marco demarcatório, sendo que 
podemos pressupor que seja para o Norte (uma vez que o Sul confrontava com a primeira sesmaria de João 
Fernandes Vieira); a terceira sesmaria apresenta como localidade apenas “Paragens do rio Tres Irmaos ate Assu” 
(Platafotma SILB : RN 0014). Somente na sesmaria concedida à dona Maria César (Plataforma SILV: CE 0017; 
MEDEIROS FILHO, 2011, p. 99) consta a informação de que a sesmaria ia do Açu até a “Caiçara de Touros”, onde 
havia um marco de pedra. A sequência das três sesmarias (do Ceará-Mirim até o Açu) demonstra o interesse por 
parte de João Fernandes Vieira em obter a posse das terras da costa do Rio Grande, concretizado por sua viúva e 
seus cunhados, que se fixaram na região durante as duas últimas décadas do século XVII, apontando o pioneirismo 
de Fernandes Vieira em seus relatos e justificativas de solicitações de sesmarias. 
941

 O termo foi utilizado por Nestor Lima, sem apresentar a fonte. 
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necessário para eleger um lugar onde pudesse ser fixada uma povoação. O arraial, 

designação inicial do processo de povoamento, marca a transformação, em termos de 

Antônio Carlos Robert de Moraes, do Assu de fundo territorial para zona de difusão, 

compreendida como núcleos de assentamento original, que funcionam como base para 

os movimentos expansivos posteriores (MORAES, 2008, p. 69).  

João Fernandes Vieira faleceu logo após a concessão da sesmaria, porém os 

planos de povoar e investir na pecuária não foram abandonados pela família. Em 22 de 

março de 1681, com objetivo claro de promover o povoamento e criar gado, sua viúva, 

dona Maria César, juntamente com João de Freitas Correia, moradores de 

Pernambuco, solicitou a concessão de sesmaria nas mesmas terras do Assu que 

foram concedidas ao seu marido. Os suplicantes alegam em sua petição que “tem 

povoado algumas terras nesta capitania do Ceará, com seus gados, cavalgaduras e 

escravos”942. Com base nas demarcações de limites da sesmaria concedida à dona 

Maria César, obtém-se a seguinte dimensão: 

                                                           
 

942
 Datas de Sesmarias. Fortaleza: Eugenio Gadelha e Filho, 1920. v.1p.45-46. Plataforma SILB: CE0017; 
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Mapa 01 – Possível área da demarcação da sesmaria concedida à dona Maria 

César. 

 

 

 

 

A questão dos limites entre as capitanias fica evidente na carta concedida à 

dona Maria César, uma vez que a terra solicitada, apesar de ser ainda em território sob 

a tutela do capitão mor do Rio Grande, é registrada como sendo na capitania do 

Ceará, sob a justificativa de que a delimitação da sesmaria tomava como início o 

“marco que esta na praia e divide a capitania do Rio Grande...”. Nos mapas 

holandeses percebe-se que era convencionado que a divisa entre as capitanias era 

nas proximidades do rio Açu. Nestor Lima, pesquisador potiguar, ainda referencia a 

existência de outra data de concessão de sesmaria à Maria César, nas mesmas terras 

da ribeira do Assu, solicitada em 14 de fevereiro de 1682, requerida ao mestre de 

campo da Bahia, Roque da Costa Barreto, sob a justificativa de serem de “sua posse, 

trabalho preliminar e despezas realizadas com a conquista e a manutenção da sua 

gente [sic]” (LIMA, 1990, p. 138). 

Fonte: Elaboração do autor, com base no programa de georreferenciamento 
Google Earth, a partir das informações contidas nas Datas de Sesmarias. 
Fortaleza: Eugenio Gadelha e Filho, 1920. v.1 p.45-46; Plataforma SILB: CE0017; 
e MEDEIROS FILHO, 2011, p. 99. 
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Dona Maria César era filha do capitão e fidalgo da casa real, Francisco 

Berenger de Andrada (1.1.a)943, natural da Ilha da Madeira e senhor de engenho em 

Pernambuco, e dona Joana de Albuquerque, filha de Jerônimo de Albuquerque. 

Francisco Berenger de Andrada era homem influente na capitania de Pernambuco e, 

assim como João Fernandes Vieira, atuou ativamente nas investidas contra os 

holandeses na capitania, conspirando contra o governo holandês. Maria César casou-

se aos 13 anos, em 1643 (SANTOS, 1999, p. 74), tratando-se de um matrimônio 

firmado com o objetivo de fortalecer a casa dos Berenger de Andrada944 durante a 

invasão holandesa. Segundo Francisco Augusto Pereira da Costa, o casamento 

significava liberdade, uma vez que João Fernandes Vieira, colaborador e conselheiro 

em assuntos brasileiros do governo holandês, era “senhor de muita riqueza e com 

grande crédito entre o inimigo podia fornecer-lhe armamento e dar grande calor ao 

negócio” (COSTA, p. 235. Apud SANTOS, 1999, p. 74). A dinâmica da constituição e 

preservação dos domínios da casa, por meio dos matrimônios, é explicada por José 

Damião Rodrigues, estudioso da casa como modelo de organização social, segundo o 

qual  

Era em função da conservação da casa que se estabeleciam as 
alianças matrimoniais, quer aquelas que tinham lugar entre diferentes 
famílias, não aparentadas entre si, quer as que ocorriam dentro do 
círculo estreito da parentela, entendida aqui simultaneamente como 
“esquema operativo” e como “rede de parentesco”. Claro que a 
conservação da casa significava, para além de preservar o património 
familiar, manter o estatuto social da família, garantir a transmissão do 
“capital simbólico”, que também podia ser designado por “herança 
imaterial” e consistia, afinal, no prestígio familiar. (RODRIGUES, 2002, 
p. 19) 

O próprio casamento de Francisco Berenger de Andrada (1.1.a) e dona Joana 

de Albuquerque (1.1.b) constituía-se como parte importante desta rede de parentesco, 

associando o fidalgo madeirense à casa dos Albuquerque e assim aumentando o 

prestigio social e o patrimônio imaterial/simbólico de família. No Assu, a estruturação 

dos domínios da casa dos Berenger de Andrada foi consolidada com uma nova doação 

de sesmarias aos irmãos de Maria César, cunhados de João Fernandes Vieira. A terra 
                                                           
 

943
 Esta numeração dos membros da família Berenger de Andrada é referente à estruturação dos membros da 

família no  mapa genealógico e será utilizada para diferenciar membros com nomes iguais. Ver figura 04. 
944

 De acordo com Nuno Gonçalo Monteiro, entende-se por “casa” a “um conjunto coerente de bens simbólicos e 
materiais a cuja reprodução alargada estavam obrigados todos os que nela nasciam ou dela dependiam”, não 
sendo restrito aos bens materiais, mas também o patrimônio simbólico, sendo de responsabilidade dos familiares 
(biológicos, dependentes e criados) a manutenção e propagação. (MONTEIRO, 1998, p. 95).  
A casa dos Berenger de Andrada parece está vinculada a uma casa maior, dos César de Andrada/Andrade, porém 
esta pesquisa ainda obteve confirmação do vínculo. 
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acumulada pela família, não apenas no Rio Grande, integrou a formação do patrimônio 

imaterial, um “capital simbólico”, cabível de transmissão aos herdeiros da casa, 

consolidado na condição de senhores de terra, dos Berenger de Andrada, 

demonstrativo de status social na colônia.  

Gráfico 01: Família e formação de rede de parentesco na casa dos Berenger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: REVISTA do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, Recife, 

t. 1, n. 9, p. 106-123, 1865. Plataforma SILB: CE 0018; CE 0019; Livro de registro de batismos da 

Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação (1681-1714); 
  

 Outra característica dos casamentos na família é a busca por genros oriundos 

das ilhas ou da própria Corte, ou filhos de homens importantes e de igual origem. Na 

medida do possível, foram realizados casamentos entre seus herdeiros e filhos figuras 

já de destaque da localidade, como é o caso do matrimônio de Maria Joana César, 

filha de João Fernandes Vieira e dona Maria César, com Jerônimo César de Melo, filho 

de Agostinho César de Andrada (capitão mor do Rio Grande) e dona Laura Cadena de 

Melo.  

Liderados por Francisco Berenger de Andrada (2.2), endossaram a lista dos 

sesmeiros interessados no povoamento da ribeira do Assu, naqueles primeiros anos 

da década de 1680, os irmãos João César Berenger, Feliciano Berenger de Andrada e 

Antônio Bezerra Berenger. Francisco Berenger de Andrada (2.2) solicitou duas 

sesmarias, ambas requeridas e registradas na capitania do Ceará. A primeira, datada 
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de 16 de maio de 1681945, na Serra da Tapetama, nos limites das capitanias do Ceará 

e Rio Grande, provavelmente próxima ao rio Açu. A segunda ficava na “Lagoa do Açu”, 

em 26 de junho do mesmo ano946, confrontando ao Norte com a sesmaria de sua irmã. 

Em ambas as cartas de sesmaria, o sesmeiro justificou o requerimento das terras 

alegando que deseja aumentar a povoação e promover a criação de gado.  

Gráfico 02: Descendências dos Berenger no Rio Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por meio do levantamento genealógico desta parte da descendência do troco-

familiar formado por Francisco Berenger de Andrada (2.2) no Rio Grande, percebe-se 

a manutenção da rede de parentesco por meio dos matrimônios, na medida em que 

                                                           
 

945
 Plataforma SILB: CE 0018; 

946
 Plataforma SILB: CE 0019; 

Fonte: REVISTA do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, Recife, t. 
1, n. 9, p. 106-123, 1865. Plataforma SILB: RN 0004; RN 0045; CE 0019; Livro de registro 
de batismos da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação (1681-1714); Livros dos 
Termos de Vereação, 1674-1698; MEDEIROS FILHO, 1981. 
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são formados casamentos envolvendo as filhas da casa com filhos herdeiros de 

indivíduos que concentram o poder local, bem como por meio de casamentos com 

homens vindos de Viana do Castelo, Portugal. A participação de alguns membros da 

família na Guerra dos Bárbaros pode ser percebida na documentação, como é o caso 

de Pedro Berenger de Andrada, que aparece na lista dos moradores do Assu que 

apoiavam a permanência do Terço dos Paulistas na região, em 1700947. Além disso, 

tanto para o estudo do povoamento do Assu quanto para o Seridó, o estudo da 

formação da rede de parentesco iniciado por Francisco Berenger de Andrada mostra-

se relevante, sobretudo pelo matrimônio consolidado entre Helena Barbosa de 

Albuquerque, bisneta de Francisco Berenger de Andrada (1.1.a), e José de Araújo 

Pereira, filho de Thomas de Araújo Pereira. 

No desencadear das ações de povoamento e defesa do sertão do Assu, os 

Berenger de Andrada mostraram-se presentes em vários momentos, formando uma 

rede de parentesco que, por ligações matrimoniais e interesses em comum, os 

mantiveram dentro das tomadas de decisões de defesa da capitania. Como forma de 

criar vínculos na capitania do Rio Grande seguindo a dinâmica da formação de redes 

de parentesco e manutenção da casa, Francisco Berenger de Andrada (2.2) casou 

uma de suas filhas, Helena Berenger, com Pascoal Gomes de Lima, filho de outro 

sesmeiro e homem influente na região: o capitão Manuel de Abreu Soares, capitão mor 

do Arraial do Assu (TRINDADE, 2011, 306-309). Do casamento nasceram três filhas 

(Antônia, Catarina e Joana), sendo que a mais nova, Antônia, tinha como padrinho 

Pedro Berenger de Andrada, também filho de Francisco Berenger de Andrada948.  

 

Homens e armas no sertão do Assu 

 

 As sesmarias representaram o início do processo de povoamento do Assu, 

apesar dos relatos da presença de homens e gados na região, anteriores à 1680. 

Ocupada inicialmente pelos índios da nação Tarairiu, em sua maioria os Janduí, a 

ribeira foi se configurando enquanto a zona de difusão da empresa colonizadora no 

sertão do Rio Grande e na virada das décadas de 1670 e 1680 surgiram os primeiros 

currais e ação dos curraleiros foi se estruturando. A intensificação do estabelecimento 

de núcleos populacionais nas principais ribeiras, contou com participação de “homens 

                                                           
 

947
 AHU-RN, Papéis avulsos,Cx. 1, doc. 52. 

948
 Livro de registro de batismos da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação (1681-1714); 
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de armas”, que por meio da guerra justa adquiriam mão de obra indígena e ainda 

concessões de sesmarias para fixarem-se naquelas localidades.  

 Verifica-se que nas cartas de sesmarias do período, são comuns as concessões 

coletivas de terras, geralmente com a presença desses “homens de armas” entre os 

suplicantes. Em uma das cartas de doação de sesmarias na capitania do Rio Grande, 

na ribeira do rio Piranhas (Açu), doada a Domingos Martins Pereira e outros nove 

sesmeiros, também concedida no ano de 1680949, aparecem os nomes de dez 

suplicantes, sendo seis deles com alguma patente militar: quatro capitães e dois 

alferes. Entre as justificativas defendiam que contribuíram para o povoamento da 

capitania e queriam as terras para a criação de gado. Ainda assim, mesmo com a 

presença de oficiais entre os povoadores, a defesa das terras era ineficaz e os 

confrontos com os grupos indígenas eram cada vez mais constantes.  

 Francisco Berenger de Andrada (2.2) participou das primeiras ações tomadas 

pelos moradores da capitania do Rio Grande para sanar o problema das destruições 

causadas pelos índios. No livro das correspondências dos governadores gerais, ele 

aparece, ao longo do ano de 1688, como procurador dos moradores do Rio grande, 

queixando-se dos acontecimentos da capitania diretamente ao governador geral, 

Matias da Cunha (1687-1688). Em 14 de março de 1688, o governador do Estado do 

Brasil endereçou diretamente a Francisco Berenger de Andrada uma carta sobre a 

“guerra do gentio do Rio Grande”, em resposta a que ele enviara ao Governo Geral. 

Prestativo, Matias da Cunha demonstrou interesse em ajudar os moradores do Rio 

Grande, informando que mandaria “socorrer, assim pela parte daquela Capitania como 

pelo sertão, com as maiores forças com maior despesa e com a maior brevidade que 

foi possível” (DHBN,10, p. 273).  

A ordem para socorrer o Rio Grande foi passada pelo governador geral para o 

então governador de Pernambuco, porém sem resposta. No livro do Senado da 

Câmara de Natal, relata e reproduz o pesquisador João Felipe da Trindade, consta 

uma carta enviada ao capitão mor de Pernambuco, de 29 de maio de 1688, em que os 

vereadores reclamavam da falta dos socorros que, por ordem da Coroa e do Governo 

Geral do Brasil, a capitania de Pernambuco ficara responsável de enviar. Na carta os 

vereadores informavam ainda que enviaram à Pernambuco o “procurador do povo”, 

Gaspar Rebouças Malheiros, acompanhado do capitão mor Francisco de Berenger 

Andrada,  

                                                           
 

949
 Plataforma SILB: RN 0041. 
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a fim de apresentar os nossos protestos; em nome de Sua Majestade, e 
do Governador Geral, pelo estado em que se acha a Capitania, 
diminuída, quase abandonada pelas forças, devido a essa falta de 

mantimentos e socorros que até o presente não tem chegado 
(TRINDADE, op. cit., p. 309). 
 

 No desencadear dos conflitos, tanto envolvendo os indígenas quanto entre 

autoridades coloniais, o nome de Francisco Berenger de Andrada e outros familiares 

apareceram várias vezes. De toda forma, suas participações nas ações denotam 

sempre o interesse em conservar o povoamento da região e a manutenção de suas 

fazendas, agindo em apoio às forças de defesa da capitania. 

 Outro nome importante desta fase do conflito na ribeira do Assu é o do capitão 

mor Manuel de Abreu Soares (cujo filho, Pascoal Gomes de Lima, casou-se com 

Helena Berenger). O capitão mor comandou as primeiras incursões ao sertão, ainda 

em 1686, com o objetivo de resolver o problema das destruições causadas pelos 

índios. Abreu Soares liderou uma expedição bem armada, com 150 infantes e quatro 

capitães de ordenança, além de índios do terço do Camarão. Ao chegar ao Assu, a 

tropa deparou-se com a destruição do Arrayal fundado por João Fernandes Vieira, com 

as casa saqueadas e grande mortandade de gente e animais (LIMA, 1990, p. 139). Em 

1688 as ordens que chegavam do governador geral, Matias da Cunha, os levantes 

indígenas contra a fixação dos moradores nas ribeiras do Rio Grande e ataques aos 

currais só seriam finalizados com a extinção dos bárbaros.  Em sua carta, o 

governador geral ordenava a Manuel de Abreu Soares que: 

Vossa Mercê dirija a entrada e guerra que há de fazer aos bárbaros 
como entender que possa ser mais ofensiva, degolando-os, e seguindo-
os até os extinguir, de maneira que fique exemplo deste castigo a todas 
as mais nações que confederadas com eles não temiam as ordens de 
Sua Majestade. (DHBN 10, p. 275/276)950 

 Nestor Lima informa ainda que, seis léguas ao norte do antigo Arrayal, Manuel 

de Abreu Soares mandou construir uma casa-forte para abrigar os soldados contra os 

ataques. A casa-forte construída por Abreu Soares despontou como principal ponto de 

partida das ações de defesa do sertão da “fronteira do Assu” (DHBN, 10: 343-346) 

                                                           
 

950
 O uso do termo “confederadas”, em referência às nações indígenas que se uniram contra “as ordem de Sua 

Majestade”, nos remete a uma das formas de denominação da Guerra dos Bárbaros no Assu: “Confederação dos 
Cariris”, tida por Câmara Cascudo (1955, p. 96) como denominação romanceada, pois as etnias combatiam aliadas 
ou isoladas, sem unidade de chefia. Por sua vez, o historiador Pedro Puntoni contesta a formação de uma 
confederação por parte dos índios tapuias, como um “genuíno movimento organizado de resistência ao 
colonizador”, porém ele observa a possibilidade de terem ocorrido confederações na “noção mais fraca do termo, 
simples alianças entre nações e tribos para fazer face ao inimigo comum” (PUNTONI, 2002, p.64-66). 
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durante a guerra. Também conhecido como “quartel do Assu”, a casa-forte não 

conseguiu manter a segurança dos povoadores, sobretudo devido à falta de 

mantimentos e armas, o que fazia com que a infantaria desertasse.  

 Ainda dentro de sua contribuição para o povoamento do Assu, Manuel de Abreu 

Soares fundou um pequeno arraial na ribeira,  

na frauda de uma colina arenosa, à margem esquerda de um braço do 
rio Assú, logar onde se diz, que fora o principal alojamento dos índios, 
conhecido como Taba Assú, a cerca de 2 kilômetros da Casa Forte, 

pelo lado sul. [sic] [grifo do autor] (LIMA, 1990, p. 140) 

O novo arraial deu continuidade às ações de defesa do sertão, de onde partiam 

expedições para os rios Apodi e Jaguaribe. Ainda segundo Nestor Lima, foi este 

mesmo arraial que em 24 de abril de 1696, Bernardo Vieira de Melo, então capitão mor 

do Rio Grande, fundou o arraial de Nossa Senhora dos Prazeres.    

 Mesmo com a presença de “homens de armas” entre os povoadores, a defesa 

das terras ainda era ineficaz e os confrontos com os grupos indígenas eram cada vez 

mais constantes. Tropas oriundas da zona açucareira de Pernambuco - que incluíam 

as tropas permanentes daquela capitania e os terços liderados por Felipe Camarão e 

Henrique Dias, foram enviadas, atendendo as ordens do governador geral Matias da 

Cunha.  O Senado da Câmara da cidade do Natal e outras autoridades da capitania 

mantinham os esforços para apaziguar o sertão do Rio Grande, mas sem grandes 

resultados (JESUS, 2007, p. 66).  A falta de reforços que chegassem à aflita região e 

mantimentos que suprissem a passagem destes terços pelo árduo sertão eram os 

maiores problemas dos oficiais encarregados de defender e ainda colonizar aquelas 

terras. 

 Nos anos finais da década de 1680, as investidas dos índios contra a presença 

dos luso-brasileiros aumentaram e cada vez mais forças bélicas eram direcionadas 

para a região do Assu com o intuído de conter os levantes. A presença dos 

bandeirantes “paulistas” no conflito já era esperada pelo Governo Geral, tidos, depois 

dos insucessos das expedições das demais tropas nos sertões da capitania, como a 

melhor opção entre as forças bélicas capazes de sanar o problema que os levantes 

dos indígenas causavam à administração do Estado do Brasil. Tal destaque era 

oriundo da fama que construíram em toda a colônia por suas práticas eficazes em 

conter as rebeliões de escravos e em apresar gentios ariscos, embora essa fama fosse 

vista de forma bastante negativa por alguns (PIRES, 1990, p. 65-67).  
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 Em 1687, o governador-geral da colônia, Matias da Cunha, contratou o auxilio 

dos bandeirantes, que seguiram rumo à região do conflito para combater a resistência 

indígena. Para tal tarefa, os bandeirantes receberiam o pagamento de soldo, 

mantimentos, armas, munição e fardamento, e ainda o direito a requererem patentes 

militares, terras, aprisionar e escravizar indígenas, títulos honoríficos, etc., em troca de 

sua participação nas guerras de conquista (MONTEIRO, 2002: 53). A partir da 

presença dos ditos “paulistas”, os agentes da empreitada colonizadora passaram a 

obter vitórias significativas contra os indígenas. 

 Atrativo bem maior do que a promessa do pagamento dos soldos era a 

possibilidade de, a partir da guerra justa com os bárbaros do sertão, empreender uma 

campanha de apresamento dos índios para serem vendidos como escravos aos 

engenhos do litoral. Além disso, as mercês régias que receberiam pela campanha em 

defesa da posse da Coroa portuguesa nas terras ameaçadas pelos “tapuias” era outro 

fator motivador. Entre estas mercês estavam as possibilidades de ascensão na carreira 

militar, por meio de cartas de requerimento de novas patentes e o direito de solicitar, 

junto aos poderes administrativos das capitanias, terras nas áreas em que lutaram 

contra a “hostilidade” dos índios. Também poderiam solicitar isenção de foro, o que de 

fato foi conseguido pelos paulistas participantes da campanha de Palmares que 

pediram sesmarias naquela região. Estes prêmios foram assegurados por contratos 

feitos com as autoridades coloniais, garantindo que eles recebessem. 

Soldos e patentes militares, terras e o direito de aprisionar e escravizar 
indígenas, além de títulos honoríficos como ‘Fidalgo Cavalheiro’ ou 
‘Membro da Ordem de Cristo’, em troca de sua participação nas 
guerras de conquista (MONTEIRO, 2002, p. 53). 

 Entre os bandeirantes que fizeram campanha no Assu os mais notáveis 

estavam os mestres de campo Matias Cardoso de Almeida e Domingos Jorge Velho. 

Este último já tinha sido contratado pelo governador geral para extinguir o quilombo 

dos negros dos Palmares. Desde 1685 já combatia resistências indígenas na região do 

rio São Francisco e em 1687, também por ordem do governador geral, desviou sua 

expedição para os conflitos no Rio Grande. Uma das primeiras atitudes tomadas por 

Domingos Jorge Velho foi construir uma casa-forte no rio Piranhas. Em 1688, com a 

presença efetiva dos paulistas no conflito, os povoadores obtinham suas primeiras 

vitórias relevantes sobre os índios, o que deixara o governador geral Matias da Cunha 

satisfeito, mas obviamente deixava as autoridades de Pernambuco preocupadas com 

um possível aumento da ingerência do governo geral nas Capitanias do Norte. Ao 
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mesmo tempo, o governador geral talvez desejasse mostrar para a Coroa sua 

competência para administrar a colônia e os diversos conflitos decorrentes do 

processo de conquista do sertão (ALVEAL; SILVA. 2012, p. 315-350). 

 Na virada da década de 1690 o conflito já tomava outra tonalidade: as investidas 

dos paulistas deram resultado e as grandes perdas de vidas do lado indígena nos 

confrontos eram exaltadas. Com as vitórias alcançadas, os paulistas instituíram-se 

como a principal força militar no Rio Grande, estabelecendo-se na ribeira do Assu, 

superando a prévia participação dos terços oriundos da capitania de Pernambuco, 

sobretudo os liderados por Felipe Camarão e Henrique Dias (JESUS, op. cit.. p. 68).  

 Novos nomes surgiam na cena conflituosa do sertão do Rio Grande, sendo o 

principal deles o do sargento mor Manuel Álvares de Morais Navarro, que viera integrar 

as forças do mestre de campo Matias Cardoso de Almeida. Com o afastamento de seu 

mestre de campo em 1698, Morais Navarro assumiu o comando de seu terço e, 

posteriormente, passou a liderar o Terço dos Paulistas951, criado pelo governador-geral 

Dom João de Lencastro, em 1695, acatando a ordem régia de 10 de março daquele 

ano. A ordem decretava que se levantasse um terço de paulistas para a guerra aos 

bárbaros. A formação do terço mudaria novamente a guerra: o conflito passara a ter 

como característica não mais os ataques aos índios, mas sim “mais pela rivalidade 

entre as próprias facções internas, e também pela institucionalização do terço” 

(JESUS, op. cit. p. 71). 

 

Considerações finais 

 Estudos mais aprofundados, possíveis devido as novas possibilidades de 

acessos à documentação do período colonial salvaguardada em arquivos distantes, 

têm dinamizado a forma de compreensão do processo de povoamento da América 

                                                           
 

951
 Em seu dicionário, Raphael Bluteau define o terço como “porção de soldados que tem variado no número de 

companhias, quase um regimento; terços auxiliares tinham por chefes os Mestres de Campo, e agora Coronéis. 
Disponível em http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario. O termo “Terço dos Paulistas” foi usado para 
designar o terço militar formado para atender a ordem régia de 1695, formado, principalmente, por homens 
oriundos da vila de São Paulo. A força bélica foi criada pelo governador-geral Dom João de Lencastro, acatando a 
ordem régia de 10 de março daquele ano. A ordem decretava que se levantasse um terço de paulistas para a 
guerra aos bárbaros. Em 1698, o novo terço reuniu-se pela primeira vez, na Bahia, com dez companhias em sua 
composição. Para mais informações, consultar o capitulo “O Terço dos Paulistas”, in: PUNTONI, Pedro. A Guerra 
dos Bárbaros: Povos indígenas e Colonização do sertão Nordeste do Brasil, 1650-1720. São Paulo: HUCITEC: 
Editora da Edusp, 2002. 

http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario
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portuguesa, caracterizando formações de estruturas complexas na formação da 

sociedade colonial, como as redes de parentesco.  

 Para o caso do Rio Grande do Norte colonial esses novos estudos ganham 

relevância ainda maior quando consideramos as dificuldades encontradas ao longo do 

tempo para obter fontes de época. Neste trabalho observa-se o início de um melhor 

detalhamento do processo de tomada do território da capitania nos anos de retomada 

do processo de colonização e anteriores ao conflito conhecido como Guerra dos 

Bárbaros.  

 A formação de redes de parentesco fez parte das estratégias dos homens que 

almejaram tomar posse das terras férteis do sertão do Assu, formando a base 

populacional da porção interiorana da capitania do Rio Grande, mantendo estreitas 

ligações com a capitania de Pernambuco. Da mesma forma, os nomes envolvidos no 

processo de territorialização mostraram-se presentes em uma dinâmica social que 

alcançava várias localidades e momentos históricos do império português. Este é um 

estudo ainda a ser concluído, de forma que enriqueça a história do Rio Grande do 

Norte com novas formas de compreender a formação de nossa sociedade. 
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Resumo: Discute de que forma é planejado o Currículo da disciplina História para a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Médio, no Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (CEJA), na cidade de Caicó- RN. Estudo feito em conjunto com as 
disciplinas de Laboratório de História I e II, componente curricular obrigatório do Curso 
de Licenciatura em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 
pesquisa visa analisar de que forma o currículo da escola está 
organizado, que materiais didáticos são trabalhados na EJA do Ensino Médio noturno 
da instituição. O estudo enquadra-se no campo da História Cultural, perpassando um 
enfoque acerca de relações de poder, no sentido de identificar o lugar do processo da 
escolarização dos jovens e adultos na cidade de Caicó. As fontes utilizadas estão 
localizadas na escola onde a pesquisa está focada: livros de frequência e documentos 
administrativos, tratados por meio da História do Discurso, assim como os 
depoimentos de alunos que foram captados por meio de questionários. Ponderar o 
Ensino de História com o foco na EJA em Caicó, não exprime uma discussão final, e 
sim, a busca pelo conhecimento do ensino local, na qual nos possibilite o entendimento 
acerca deste, visando identificar o modo como é pensado o processo de escolarização 
dessa modalidade, levando em consideração o tempo limitado que a mesma dispõe. A 
concretização do estudo evidenciou-se de grande importância no sentido de que, 
buscou-se compreender e identificar como vem sendo desenvolvida a educação de 
uma classe que, muitas vezes, é vista como repleta de limitações. Como resultado, o 
estudo aponta que existe a necessidade de mudança em seu currículo, pois o mesmo 
encontra-se desatualizado, com isso, refletindo em toda sua estrutura. Em relação 
à disponibilidade dos materiais didáticos para o Nível Médio, a escola não utiliza 
nenhum tipo de ferramenta diferenciada nesse segmento. O modo que as aulas e as 
metodologias são aplicadas, não atendem às necessidades dos alunos, como forma de 
nortear as vivências do seu dia a dia e a realidade local, não ocorrendo uma 
didatização dos conteúdos aplicados para contribuir na construção da consciência 
histórica de seus alunos. 
 
Palavras-chave: ENSINO DE HISTÓRIA. MATERIAL DIDÁTICO. JOVENS E 
ADULTOS. 
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Abstract: Discusses how the history curriculum planned for the education of young 
people and adults (EJA), high school, in the Centre of adult and youth education 
(CEJA), in the city of Caicó-RN. Study done in conjunction with the laboratory 
disciplines of History I and II, mandatory curricular component of the course of degree 
in History at the Federal University of Rio Grande do Norte. The research aims to 
analyze how the curriculum of the school is organized, what teaching materials are 
worked in high school the night EJA institution. The study falls within the field of Cultural 
history, bypassing a focus on power relations in order to identify the place of the 
process of education of young people and adults in the city of Caicó. The sources used 
are located at school where research is focused: books of frequency and administrative 
documents, processed through the history of Speech, as well as statements from 
students who were picked up by means of questionnaires. Consider the history 
teaching with focus on adult and you the education in Caicó, expresses not a final 
discussion, and Yes, the search for knowledge of the local school, in which we facilitate 
the understanding of this, aiming to identify the way in which it is thought the process of 
schooling this mode, taking into account the limited time that it offers. The completion of 
the study was of great importance in the sense that, sought to understand and identify 
how has been developed the education of a class that is often seen as fraught with 
limitations. As a result, the study points out that there is a need for change in your 
resume, because it is outdated thus reflecting throughout its structure. Regarding the 
availability of teaching materials for the Medium Level, the school does not use any 
kind of differentiated tool in this segment. The so that the lessons and methodologies 
are applied, do not meet the needs of students, as a way to guide the experiences of 
their day to day and the local reality, not a didatização of contents applied to contribute 
to the construction of the historical consciousness of their students. 
 
Key words: HISTORY TEACHING. DIDACTIC MATERIAL. YOUNG AND ADULTS. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O trabalho está inserido no campo da História Cultural, e investiga a 

Educação de Jovens e Adultos, (EJA), pensando de que forma é a disciplina de 

História para o Ensino Médio no Centro de Educação Jovens e Adultos, “Senador 

Guerra” (CEJA), na cidade de  

 Caicó-RN. Estudo desenvolvido em conjunto com a as disciplinas de Laboratório I e 

Laboratório II, componentes curriculares obrigatórios do Curso, Licenciatura Plena em 

História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O nosso objetivo é 

de investigar a forma pela qual a disciplina História é aplicada na citada escola, como 

também, fazer uma análise do material didático que a mesma utiliza para o ensino 

secundarista de EJA. 

O estudo está inserido no campo histórico da História Cultural, por avaliar 

que o tema de Ensino solicita uma abordagem que contempla os setores da cultura 

letrada. Setores esses que estão implantados dentro da sociedade, que segundo 

Barrosi, tornou-se mais evidente nas últimas décadas do século XX, fixando-se então, 
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como temas de estudos mais recorrentes. E nesse sentido, podemos apontar que a 

nossa pesquisa se enquadra nesse campo, pois, é o conjunto que abriga a “cultura 

letrada”, no qual, se emoldura o sistema educativo, assim como aponta Barros, “é 

particularmente rica no sentido de abrigar no seu seio diferentes possibilidades de 

tratamento, por vezes, antagônicas.” Assim, também assegura Pesaventoii, a História 

Cultural abarca 80% das produções historiográficas nacionais, essa possibilidade 

nasceu com a quebra do paradigma da História Tradicional, após as novas 

possibilidades que a Escola dos Annales dilatou, abarcando uma dimensão de objetos.  

Deste modo, pensamos o conceito de Currículo escolariii, Adotado de Tomaz 

Tadeu da Silva, para entender dentro da nossa realidade a teoria que este autor 

discute, para melhor nos assegurar em nosso percurso, uma vez que, esse traça uma 

teoria do currículo como um produto resultado de uma construção. Através deste, 

discutimos de que modo é pensado o currículo da EJA, da escola acima citada. 

Segundo o autor, o currículo aparece como objeto de estudo nos anos 1920 anos nos 

Estados Unidos. Em conexão com o processo de industrialização e os movimentos 

migratórios que intensificaram a massificação da escolarização. Com isso, houve um 

impulso das pessoas ligadas à educação para racionalizar o processo de construção, 

desenvolvimento e testagem de currículos.  

Para comprovação de nossas hipóteses, utilizamos as fontes históricas sob as 

adjacentes tipologias: Fontes administrativas escolares, fornecedores de informações 

acerca do ensino do Centro de Educação de Jovens e Adultos -Senador Guerra e de 

como é pensado e elaborado a disciplina de História para os jovens- adultos da 

instituição mencionada, nos possibilitando conhecer o quadro atual das principais 

dificuldades da mesma para com sua clientela. Projeto Político Pedagógico, por meio 

deste, analisamos a proposta do currículo e quais seus principais objetivos. Ainda, por 

meio de aplicação de questionários, foi possível perceber quais os principais 

questionamentos feitos pelos alunos. 

A Educação de Jovens e Adultos vem sendo palco de debates acerca das 

práticas de ensino, uma temática que desperta diversas reflexões em torno de seus 

limites no cenário brasileiro, no qual, segundo “Assessores da Organização Ação 

Educativa” Di Pierro, Joia e Ribeiro:iv “é um campo de práticas e reflexão que 

inevitavelmente transborda os limites da escolarização em sentido estrito”. Por se tratar 

de uma modalidade de caráter acelerado, desse modo, acaba por enfrentar diversos 

desafios durante o processo de ensino- aprendizagem.  Com isso, o nosso empenho 

em pesquisar EJA visa destacar a sua importância por ser uma modalidade 
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direcionada para aqueles que, em grande medida, não tiveram a oportunidade de 

cursar o Ensino Básico na idade regular. Por esse fator, merece devida atenção 

conhecer como é pensado o Ensino de História na formação daqueles que, em sua 

maioria, já compõem o quadro dos trabalhadores em nossa sociedade, sendo estes, 

cidadãos que mobilizam o mercado de trabalho.  

Pautada em experiência anterior da autora do projeto, como egressa da 

instituição nos anos de 2002 a 2005. Tomando como importante conhecer a forma que 

o Ensino de História na cidade de Caicó para com a clientela EJA, está sendo 

oferecido, considerando a importância do papel exercido pela disciplina História na 

formação do sujeito quanto cidadão crítico e questionador. Desse modo, adentramos a 

pesquisa sobre o Ensino de EJA nas turmas de Ensino Médio noturno, composta por 

cinco turmas, totalizando um quadro de 165 (cento e sessenta e cinco) alunos. A 

concretização de nosso estudo evidenciou-se de grande importância no sentido de que 

buscamos compreender e identificar como vêm sendo desenvolvida a Educação de 

Jovens e Adultos na cidade de Caicó, tendo como foco, umas das principais escolas 

locais, por ser a mais antiga da cidade, e ainda, ser um centro que trabalha 

exclusivamente com a clientela de EJA. 

 

2 A DISCIPLINA HISTÓRIA NO SENADOR GUERRA 

A temática da Educação de Jovens e Adultos tornou-se foco de discussões 

no cenário brasileiro a partir da Constituição de 1934, se firmando enquanto problema 

político nacional. O Rio Grande do Norte detém um papel importante no que diz 

respeito à EJA, desde a década de 1960 com a alfabetização de adultos que ocorreu 

em Angicos- RN, e também com experiência desenvolvida em Natal pele Campanha 

“De pé no chão também se aprende a ler”.v Campanha intitulada de “40 horas de 

Angicos” baseada na pedagogia de Paulo Freire, que visava acabar com analfabetismo 

que atingia um alto índice no Estado.  

Surgido no cenário das lutas e movimentos sociais por reformas de 
base do início dos anos 1960, o projeto de alfabetização 40 Horas de 
Angicos apresenta características peculiares que o diferenciam das 
campanhas e movimentos de educação popular originados na época, 
apesar do espírito ser o mesmo. Trata-se de um experimento 
localizado, dentro das previsões do Plano Estadual de Educação, tendo 
como núcleo experimental a cidade de Angicos.vi 
  

A Campanha trouxe para o Rio Grande do Norte, uma mudança significativa 

no que diz respeito à temática de EJA, no entanto Na atualidade, a cidade de Caicó, 

dispõe de 07vii (sete) escolas da Rede Estadual que oferecem a modalidade de EJA. 

Dentre estas escolas, podemos destacar o Centro de Educação Jovens e Adultos, 
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“Senador Guerra”, que foi criado em 1909, pelo Decreto nº 189 de 16 de fevereiro, 

como Grupo Escolar Senador Guerra, pelo então Governador do Rio Grande do Norte, 

Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão, atendendo a uma solicitação do então 

prefeito de Caicó, Coronel Joaquim Martiniano Pereira (1908 a 1910)viii, sendo a escola 

mais antiga da cidade. Em de 30 de dezembro de 1976, o Grupo Escolar foi 

transformado em Escola Estadual Senador Guerra Ensino de 1º Grau. Somente no ano 

de 1996 passou a Centro de Ensino Supletivo, pelo Decreto 12.241/94, de 26 de junho 

de 1994. Hoje sendo um centro que atende exclusivamente a modalidade de EJA.  

Para o nosso estudo, tomamos como importante conhecer a produção 

acerca da Educação de Jovens e Adultos no Rio Grande do Norte, por meio do 

trabalho de Dayse Clecia Vasconcelos da Silvaix, que visa compreender as práticas 

que são desenvolvidas para a alfabetização de adultos e também os caminhos que 

possam levar em conta especificidades dos alunos que fazem parte dessa modalidade. 

Silva demostrou que muitas das metodologias usadas, durante sua pesquisa na cidade 

de Natal-RN, no ano de 2004, eram infantilizadas. Assim, dirigimos os resultados 

desse trabalho em nossa pesquisa considerando seu local de produção, pois a mesma 

parte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o que nos conduz a perceber a 

realidade no nosso estado e, sobretudo, por entender o desenrolar de uma sala de 

aula de EJA em um espaço próximo de nossa realidade. 

A escola que adotamos como locus para nosso estudo trabalha, 

exclusivamente com Ensino de EJA, tanto Fundamental como Médio, totalizando um 

quadro de 633 alunos, sendo 498 (quatrocentos e noventa e oito) do Ensino Médio e 

135 (cento e trinta e cinco) do Ensino Fundamental, divididos nos turnos matutino, 

vespertino e noturnox A escola disponibiliza 13 (treze) turmas do Ensino Médio 

distribuídas nos três turnos e 04 (quatro) turmas do Ensino Fundamental, alocadas nos 

turnos matutino e vespertino. O turno noturno acopla 05 (cinco) turmas de nível Médio, 

com um total de 165 alunos, no qual a nossa pesquisa está direcionada.  

Atualmente, a escola enfrenta diversos desafios, entre eles a alta evasão 

escolar. Entendemos que muitos dos alunos da citada escola, por se encontrarem na 

situação de pessoas na fase adulta, que na maioria das vezes, passaram muitos anos 

sem frequentar a escola, não conseguem se adaptar ao ensino regular. Como 

podemos destacar, o estudo e as discussões durante as aulas de História, contribuem 

na formação do indivíduo enquanto cidadão, por se tratar de uma disciplina que discute 

a formação da sociedade, conhecimento político e o nosso desenvolvimento enquanto 

cidadão. A partir desta, o sujeito adquire conhecimento histórico para se perceber 
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enquanto agente da história. Os estudantes de EJA, sendo estes adultos, adquirem 

junto ao Ensino de História, novos conceitos para seu desenvolvimento enquanto 

profissional, haja vista que estes já têm uma carga considerável de informações e 

muitos vivenciaram transformações ao longo de suas vidas. 

Desde o ano de 1996, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB)xi trouxe na sua seção V, mudanças acerca do ensino, na qual garante 

como dever e direito de todos, uma educação gratuita, assegurando aqueles que não 

tiveram a oportunidade de frequentar a escola na idade regular, ocorreu uma mudança 

em relação à EJA. Nesse mesmo ano a Escola Senador Guerra, passou a oferecer um 

ensino exclusivo para EJA, mudando também para Centro de Educação de Jovens e 

Adultos. Sendo a única escola da cidade de Caicó que trabalha com o ensino voltado 

exclusivamente para esse público  

Com a mudança na LDB, por exemplo, o tempo das aulas foi modificado, a 

partir disso, a carga horária passou a ser 100% presenciais, pois, anteriormente os 

cursos tinham caráter de semipresenciais. Com essa modificação foram intensificadas 

as aulas, marcando uma considerável transformação nessa modalidade até os dias 

atuais, que vêm passando por momentos de extrema importância para o ensino de 

EJA em Caicó.  

Para a elaboração de nossa pesquisa, utilizamos documentos 

administrativos da escola, compostos, principalmente, de fichas de matrícula, Projeto 

Político Pedagógico (PPP) que nos proporcionou perceber por meios deste último, uma 

carência em relação às necessidades da escola em se adaptar a uma estrutura que 

visa atender os principais objetivos da EJA. Como a própria LDB enuncia “um ensino 

de qualidade”, pois, a referida passou por uma única modificação no ano 2000, como 

isso, observada a desatualização do PPP da citada instituição, dar-se urgência uma 

modificação em sua estrutura curricular, para que, os alunos possam dispor de um 

ensino que atendam seus principais questionamentos, os quais foram percebidos por 

meio dos questionários aplicados na escola a 65 alunos das turmas do nível Médio 

noturno, no qual, ficou evidente que sentem necessidade de currículo que abranja uma 

estrutura diversificada, com metodologias menos infantilizadas, nas quais sejam 

levados em consideração suas vivências e conhecimento adquiridos ao longo de suas 

vidas. 

Por meio dos questionários foi relatado que um dos principais desafios é 

tentar acompanhar os temas que na maioria das vezes estão fora de seu contexto 

social. Alguns alunos observaram que os assuntos e a forma que a professora trabalha 
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em sala, não suprem seus questionamentos. Na maioria das vezes, o livro sendo o 

único recurso usado para oferecer as aulas.  

As turmas com as quais desenvolvemos a nossa pesquisa são bastante 

heterogêneas, com idades entre 18 a 60 anos. Aplicamos questionários com perguntas 

direcionadas ao cotidiano escolar, as aplicações das aulas, e ainda, perguntas 

relacionadas aos materiais didáticos usados na escola. Com a captação das respostas, 

pudemos diagnosticar uma dificuldade dos discentes em acompanhar os temas das 

aulas de História, muitas vezes decorrentes do dia inteiro de trabalho, ou até mesmo, 

pelo fato de estarem fora da escola há muitos anos, e ainda, segundo alguns relatos, 

as aplicações das aulas serem muito voltadas para o público infantil e discussão 

focada unicamente ao livro didático. Dos 65 alunos que responderam os questionários, 

94% mencionaram que já fazia anos que não frequentavam a escola. Apenas 6% 

estavam em estudo sem interrupções, os quais preferiram EJA para poder adiantar os 

estudos. 

Para entender a conceituação de Currículo, como forma de podermos ter 

um maior conhecimento da disciplina de História, utilizamos como referência Tomaz 

Tadeu da Silvaxii, para nos situar dentro da nossa realidade desse conceito. Deste 

modo, nos assegurar em nosso percurso em entender como a conceituação se 

encaixa na sociedade contemporânea, uma vez que, autor traça uma teoria, trazendo 

este como um produto resultado de uma construção. Através deste, buscamos discutir 

de que modo é pensado o currículo e a disciplina de História da EJA, da escola acima 

citada.  

A nossa análise do currículo escolar do CEJA nos levou a constatação de 

que o Ensino de História da referida escola necessita de certos reajustes, pois a 

mesma não dispõe de currículo que seja adequado corretamente para o ensino 

específico em que atua. A escola não leva em consideração os desafios do dia a dia 

dos jovens/adultos, onde não ocorre uma valorização da cultura local, 

desconsiderando o perfil etnográfico de seu público. Como aponta Furtadoxiii;  

O grande desafio da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 
atualmente, se dá em torno de atender as necessidades básicas de 
aprendizagem do aluno, na existência de uma política nacional de EJA 
coerente e articulada, integrando todos os setores civis, 
governamentais e empresariais necessários para viabilização de 
políticas públicas que compactue de um conceito ampliado de EJA, no 
que diz respeito ao direito à cidadania, à formação para o trabalho, ao 
acesso às novas tecnologias, à formação docente, às fontes de 
financiamento, material didático, pesquisas e a um sistema estatístico 
mais eficaz. Não dá mais para pensar a EJA como um processo 
alfabetizatório, hoje ela assumiu outras feições, que não se limitam 
mais a dominar os simples códigos de escrita e leitura.xiv  
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 Nesta concepção é necessária uma mobilização por parte do Estado, 

como também da escola, para que haja um Ensino de História com qualidade, voltado 

para EJA. Na maioria das vezes, esta modalidade fica à margem da sociedade, não 

levando em consideração os alunos com seu papel contribuidor para o 

desenvolvimento econômico e social, destacando que é um dever do Estado um 

ensino gratuito e de qualidade, que possa formar cidadãos críticos e conscientes de 

sua realidade. Falar de currículo escolar recai sobre diversos pontos de vista, segundo 

Furtado; 

 Ele é um campo de estudo bem definido no que diz respeito a sua 
construção ∕elaboração enquanto documento de identidade de um 
grupo, em uma determinada época. [...] O currículo traduz a escola, 
norteia as relações que serão estabelecidas dentro e fora dela e se 
constitui dos elementos responsáveis pela formação humana na 
instituição escolar. ([s.d], p. 5) 

 

Ao fazermos uma análise bibliográfica e empírica da estruturar curricular 

proposta pela escola, podemos perceber, após a análise do o currículo, que a mesma 

ainda utiliza uma estrutura de um Ensino de História muito descontextualizado e 

factual, marcado pelos acontecimentos ocidentais. Deste modo, ainda prevalece uma 

estrutura e visões de uma aula de História direcionada para figuras masculinas, como 

também as narrativas etnocêntricas. Isso acaba levando de certa forma, um 

distanciamento dos alunos por não conseguirem se identificar com a temática. Em sua 

metodologia, a escola não procura fazer uma relação com a história local, o que 

acabar por desconsiderar a realidade de seus alunos. 

 

2 JOVENS E ADULTOS: MATERIAL DIDÁTICO 

Para nos guiar na discussão sobre o material didático, tivemos como base 

os estudos de Paulo Eduardo Dias de Melloxv “Material didático para educação de 

jovens e adultos: histórias, formas e conteúdos”. Este nos foi útil no que diz respeito ao 

material didático sobre EJA no Brasil. 

 A Educação de Jovens e Adultos requer um material diferenciado, por se 

tratar de uma clientela, em sua grande maioria, adultos que trazem consigo um vasto 

campo de conhecimento social. Com isso, é necessário que disponham de um material 

de caráter resumido, porém, que possa cumprir sua meta, que é formar cidadãos 

conscientes e questionadores. No entanto, o Centro de Educação de Jovens e Adultos 

Senador Guerra não disponibiliza, para o Nível Médio, nenhum tipo de material didático 

de caráter diferenciado. Apenas o Nível Fundamental utiliza um material voltado para 

EJA. Assim, é importante destacar que o Programa Nacional do Livro Didático para a 
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Educação de Jovens e Adultos (PNLD-EJA), que incorporou o Programa Nacional do 

Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA), e ampliou o 

atendimento, incluindo o Ensino Fundamental e Médio de EJA, tendo como objetivo  

distribuir materiais de qualidade para alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado e 

estudantes da EJA das redes públicas de ensinoxvi. Nesse sentido, percebe-se a 

carência que a escola enfrenta com seu público, ainda não dispondo de uma 

metodologia ou qualquer material didático que o público secundarista necessita.  

O material que é empregado na escola é o mesmo que toda a Rede de 

Ensino do Estado utiliza. Ou seja, o mesmo material que as escolas de ensino regular 

dispõem para suas aulas, sem nenhum caráter resumido. Desse modo, vale salientar 

que, para que a escola possa dispor do material, terá que fazer um cadastro junto ao 

Ministério de Educação, disponível na internet, no site do mesmo.  Devido esse 

material ser algo recente, pois o mesmo só foi elaborado no ano de 2013, a escola 

afirma estar se adequando ao novo sistema. O material didático que está sendo 

trabalhado na instituição é: “história das cavernas ao terceiro milênio: das origens da 

humanidade à Reforma Religiosa na Europa” de Patrícia Ramos Braick e Myriam 

Becho Motaxvii. Uma coleção sem nenhuma divisão ou foco para a modalidade, ou 

seja, não contém uma estrutura para o EJA. Durante o nosso estudo, observamos 

dezxviii aulas da disciplina de História, nesse período de observação não foi detectada 

nenhuma metodologia que facilitasse uma interação com os alunos, apenas o livro 

didático e o quadro compunham as aulas. 

Mais que um meio de educar, o livro tem que estar enquadrado ao seu 

contexto social, o que não acontece durante as aulas desenvolvidas na escola 

analisada. O livro sendo praticamente o único material didático que a mesma dispõe. 

Tornado as aulas de História presa sem debate e problematização. Segundo Mello, o 

documento Final do “Seminário Nacional de Educação de Jovens e Adultos- elementos 

de um diagnóstico para EJA”, que aconteceu na cidade de Natal em 1996, afirma que 

“a seleção de materiais didáticos devem respeitar as especificidades da EJA”.  

Alertando para as heterogeneidades socioculturais dos indivíduos que buscam a EJA, 

de modo “a garantir a pluralidade de concepções pedagógicas e metodológicas e os 

respeito às especificidades na seleção dos materiais didáticos e organização do 

ambiente escolar”. O documento, ainda enfatiza que;  

O livro didático precisa ser visto como direito constitucional e solicita 
que os poderes públicos cumpram o que estabelece o art, 208 da 
Constituição Federal de 1988, reconhecendo a EJA como educação 
básica, o que exige políticas e ações que lhe assegure a participação 
na gestão democráticas das unidades escolaresxix. 
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Com isso, podemos perceber que a escola necessita se reformular para 

poder atender com qualidade os alunos da EJA, haja vista que a instituição em 

discussão, direciona seu ensino unicamente para o público de jovens e adultos. 

Durante a nossa pesquisa, com aplicação de questionários com as turmas de Médio 

noturno e análise da bibliografia que a escola utiliza, pudemos chegar a resultado de 

que, devido sua desatualização na estrutura curricular, a mesma não consegue, junto 

ao corpo docente, oferecer uma aula de História que consiga trazer o aluno para sala 

de aula.  

O material elaborado para a modalidade em questão foi um dos pontos mais 

relevantes elencados pelos alunos, deixando evidente a necessidade de uma alteração 

na sua estrutura curricular. Foi destacado, pela maioria dos entrevistados, que sentiam 

falta de um material resumido e que pudesse enquadrar com seu tempo de estudo, 

que equivale a três semestres para os três anos de estudo, englobando todo o Ensino 

Médio.   

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa realizada, equivalente à análise do currículo e do material 

didático utilizado no Centro de Educação de Jovens e Adultos, Senador Guerra, nos 

direcionou a perceber que o currículo é muito mais que uma junção de vários 

mecanismos, sejam estes políticos, econômicos, sociais ou culturais. Estar além de 

uma escolha é um produto gerado a partir de vários olhares. Assim como o material 

didático ainda gera muitas discussões, pois muitas vezes as escolas não se adequam 

para atender um determinado público. É importante destacar que todo e qualquer meio 

que se usa para ministrar uma aula, é tido como material didático. Portanto, os 

materiais didáticos são tidos como fornecedores de meios para um melhor 

desenvolvimento do ensino aprendizadom.  

Diante dos resultados obtidos, esta pesquisa nos demonstrou a carência que 

permeia o Ensino de História com foco na EJA na cidade de Caicó, mais 

especificamente no locus de nosso estudo, sendo este o principal centro de ensino de 

EJA da cidade. Tendo como importante a possibilidade de um estudo mais 

compenetrado sobre o papel formador do professor e sua transposição didática neste 

processo de ensino- aprendizagem. Ou seja, como o professor sendo este o mediador 

dos saberes, deve transpor os objetivos do currículo? E qual o verdadeiro papel da 

escola no que diz respeito à elaboração de seu currículo, pensado para a prática de 

sala de aula, não servindo apenas como “documento oficial”? Nesse sentido, a escola 
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precisar assumir seu lugar como ser formadora de cidadãos, tendo como meta, engaja-

se em iniciativas que funcionem para atender as necessidades do público que trabalha. 

 

 

4 FONTES  

4.1 Centro de Educação de Jovens e Adultos, “Senador Guerra”. 

Questionários aplicados a 65 alunos do 2º e 3º ano “C” do Centro de Educação de 

Jovens e Adultos, “Senador Guerra”. Recolhimento feito durante a aula de História, no 

dia 09 de set, de 2014, na cidade de Caicó-RN.  

 

Projeto Político Pedagógico (PPP), do Centro de Educação de Jovens e Adultos na 

cidade de Caicó. Recolhido no dia 30 de set, de 2014. 

 

Lista de matricula do Centro de Educação de Jovens e Adultos do ano de 2014 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar uma experiência docente de 
fundamentação do ensino de História na Teoria da História, como consequência dos 
estudos desenvolvidos no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) – subprojeto História coordenado pela profa. Dra. Margarida Maria 
Dias de Oliveira e Dra. Juliana Teixeira Souza e no Grupo de Pesquisa Espaços, 
Poder e Práticas Sociais, coordenado pelo prof. Dr. Francisco das Chagas Fernandes 
Santiago Júnior, todos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esta 
atividade foi planejada e desenvolvida em dupla com Paulo de Tarsso Miguel na 
Escola Estadual Desembargador Régulo Tinoco, Natal/RN em julho de 2014, sob 
supervisão da profa. Antônia Geíza Costa Bizerra, e aplicada a uma turma do primeiro 
ano do ensino médio. A aula tinha por objetivo desenvolver a consciência histórica por 
meio da ampliação das experiências espaço-temporais dos alunos. Para isso, 
problematizamos as representações que o presente construiu sobre o passado e qual 
o sentido/importância de se estudar este passado para nós, hoje. Por fim, propusemos 
a criação de um espaço de discussão sobre as representações que o cinema constrói 
sobre os conteúdos históricos da tradição escolar, ao qual nomeamos “Cine-história”. 
Palavras-chave: Teoria da História, Ensino de História, PIBID 

 

Introdução 

 Um dos graves problemas que assolam a formação profissional dos 

historiadores é a, aparente, dicotomia que separa licenciandos e bacharelandos. Certa 

vez, quando discutíamos o Projeto Político Pedagógico do Curso de História da UFRN, 

um aluno da licenciatura levantou a mão e disse que este curso não formava o 

licenciado por que os professores do curso apenas se preocupavam com a pesquisa e, 

portanto, ele iria acabar sua licenciatura sem saber “como dar aula”. Imediatamente, 

uma aluna da Habilitação bacharel pediu a fala e fez a mesma afirmativa com os 

sujeitos em posição invertida: o curso de História não formava bacharéis, pois a 

preocupação dos professores era com o ensino. 

 Desta situação, podemos inferir duas coisas: ou o Curso de História da UFRN 

não está formando docentes e nem pesquisadores; ou não está claro como se dá a 

formação de cada um destes profissionais. 

Outro discurso repetido sem a devida reflexão pelos alunos está na ideia de que 

a Teoria da História que aprendemos – ou deveríamos aprender – em quatro ou cinco 

anos de curso na Universidade não serve para a “realidade” da Escola. E, se não serve 
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para a “realidade” da Escola, não serve para ensinar a como ser professor, o que leva 

a ignorar a disciplina ou as reflexões que se faça com este nome. 

A não compreensão do que é Teoria da História e como ela fundamenta o 

ensino de História é um problema crônico na formação docente. Pelo seu caráter 

abstrato – toda teoria é uma abstração da realidade – a dificuldade em não 

compreender a teoria da história como guia sobre a profissão, têm engessado algumas 

práticas que se concretizam em estagiários ensinando História com vinte ou trinta anos 

de defasagem profissional. 

Este texto tenta responder a estes dois problemas mostrando que a formação 

docente inclui os saberes da pesquisa histórica, os saberes das ciências da educação 

e exige uma forma de apresentação particular; e entendendo que é a Teoria da 

História o elemento primaz da formação do profissional em História independente dos 

seus espaços de atuação (museus, arquivos, revistas especializadas, sala de aula 

etc.). 

 

Teoria da História 

 O que entendemos por Teoria da História é uma reflexão sistematizada acerca 

dos fundamentos da ciência da História. Ou seja, é uma reflexão sobre o método 

histórico e a sua função social. Segundo Rüsen (2001) 

 

A teoria da história tem de apreender, pois, os fatores determinantes 
do conhecimento histórico que delimitam o campo inteiro da 
pesquisa histórica e da historiografia, identificá-los um a um e 
demonstrar sua interdependência sistemática. E como a pesquisa e a 
historiografia nada têm de estático, cabe à teoria mostrar como esse 
sistema é um processo dinâmico. Seu objeto são os fundamentos e os 
princípios da ciência da história. O termo técnico para descrevê-lo é 
matriz disciplinar. Matriz disciplinar significa “o conjunto sistemático dos 
fatores ou princípios do pensamento histórico determinantes da ciência 
da história como disciplina especializada” (RÜSEN, 2001, 29). Grifos 
nossos. 

 

A graduação em História – seja na Habilitação Licenciatura ou Bacharelado – é 

o momento da formação do historiador em que se deveriam aprender e praticar estes 

fatores determinantes, fundamentos e princípios que tornam a história uma ciência 

especializada. O curso de História da UFRN, não forma “professores”. Ele forma 
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professores de “história” e existe uma especificidade neste processo que parece não 

estar clara durante este período de formação inicial. 

Além disso, compreendemos que a identidade do historiador é gestada no 

autorreconhecimento deste enquanto pertencente a estacomunidade e na aceitação 

dele enquanto um membro do grupo (OLIVEIRA; FREITAS, 2013, 01).A Teoria da 

História seria o elemento de inteligibilidade e de reconhecimento entre os pares: 

profissionais de uma ciência especializada com características próprias, com rituais de 

iniciação particulares e com um léxico específico. Segundo Prost (2012) 

 

[...] Esse grupo, por sua vez, diversificado, compreendendo 
essencialmente professores e pesquisadores, está unido por uma 
formação comum, uma rede de associações e de revistas, assim 
como pela consciência nítida da importância da história. Além de 
compartilhar critérios de julgamentos [...], ele está unido por normas 
comuns, a despeito de previsíveis clivagens internas [...] (PROST, 
2012, 33) grifos nossos. 

 

 Desde a institucionalização da problemática, uma importante contribuição da 

Escola dos Annales, a escrita da História não atende mais a uma demanda de 

“escrever como aconteceu no passado”. A transição da história-processo para história-

problema é uma mudança importante do próprio sentido que damos ao estudar as 

ações dos homens no tempo (BLOCH, 2001, 55): escrevemos (e, por que não 

ensinamos?) história com objetivo de responder a uma carência/demanda específica 

do nosso tempo com a finalidade de melhor planejarmos nossas ações futuras. É para 

isso que serve a história! 

 A ampliação do conceito de fonte histórica foi outra mudança importante nesta 

fase de transição e que possui grande ressonância no ensino de História quando 

contribuiu para a renovação dos métodos e materiais didáticos. Esta ligação – que não 

é natural – entre como as renovações da forma de produção do conhecimento histórico 

produz efeitos no ensino são parcialmente ignoradas durante o curso de formação. 

Nos finais dos anos 1950, a professora Emília Viotti da Costa já chamava atenção para 

a necessidade de se observar esta relação indicando caminhos a serem observados 

para pensarmos como a teoria da história fundamenta o ensino de história. Segundo 

Costa, 

 



  

 | COMO A TEORIA DA HISTÓRIA FUNDAMENTA O ENSINO DE HISTÓRIA? 954 

 

[...] O desprestígio da história puramente narrativa e a preferência por 
um tipo de história compreensiva que encara o fato não como mero 
acontecimento, mas como uma convergência de conexões, a 
preocupação crescente com setores pouco estudados no passado: o 
econômico, o social, o artístico, que levaram a história a entrar pelo 
campo das demais ciências do homem – a demografia, a estatística, e 
economia ou a geografia, exigem que se coloque à disposição dos 
alunos: cartas, gráficos, esquemas, textos vários, novos dados 
ilustrativos. Por sua vez, o predomínio dos estímulos audiovisuais, fora 
da escola, exige que esta acompanhe a vida para poder manter o 
interesse dos alunos e exercer realmente uma ação educadora [...] 
(COSTA, 1959, 58). 

 

 Esta incompreensão entre como as especificidades da forma de produção do 

conhecimento histórico na pesquisa dialoga com a forma de produção do 

conhecimento histórico em situação didática é a razão para entendermos a fala dos 

meus colegas ao afirmarem que o curso não forma nem o professor nem o 

pesquisador em história.  

 

Como o ensino de História se fundamenta na Teoria da História? 

 A aula foi planejada para uma turma do 1º ano do Ensino Médio e tinha por 

objetivo desenvolver a consciência histórica por meio da ampliação das experiências 

espaço-temporais dos alunos. Destaco de antemão que esta foi a segunda aula 

planejada para o 2º bimestre na escola – de um total de seis – que tinha por objetivo 

discutir a “Grécia” na Antiguidade. 

O tema da aula foi “A ‘Grécia’ Antiga no Brasil Contemporâneo”. Destacamos 

em todo o material utilizado na aula a palavra ‘Grécia’ para que eles percebessem que 

não estávamos tratando do país atual e sim de um conjunto de cidades-Estado que se 

uniam por traços culturais (religião, língua falada, tradição etc.), mas que tinham 

autonomia entre si. 

Em termos teórico-metodológicos, definimos um recorte de tempo e de espaço 

para se estudar durante a aula e também no bimestre, já que é impossível estudar toda 

a história da humanidade. Esta seleção se choca com a necessidade de uma definição 

sobre qual passado seria de direito (OLIVEIRA, 2011) dos cidadãos brasileiros 

aprenderem para agir no mundo. E por definição de direito ao passado entendemos  
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[...] o que, do ponto de vista do conhecimento histórico, em cada etapa, 
é essencial que o aluno-cidadão aprenda. Essa definição não tem nada 
de uma tutoria dos historiadores em relação aos cidadãos, mas a 
clareza da necessidade dessa definição por quem constrói e sabe (ou 
deve saber) como se constrói esse conhecimento e, portanto, a reflexão 
da possibilidade de aprendizado a partir das fases de crescimento do 
ser humano, definidos pela psicologia cognitiva [...] (OLIVEIRA, 2011, 
183). 

 

 Esta discussão sobre o que seria direito de aprendizagem dos alunos em todos 

os níveis da educação básica é ausente em quase todas as disciplinas do curso de 

graduação em História para a licenciatura, sejam aquelas tradicionalmente chamadas 

de “conteúdo”; “teóricas” ou da “educação. Há um reclame consensual de que não 

existe diferenciação, na prática, entre o que se aprende em história no ensino 

fundamental, médio e superior. Se houvesse diferença, esta residiria no aumento da 

quantidade dos textos escritos e redução na quantidade e tamanho de imagens, 

percebíveis a partir de uma “análise” superficial dos materiais didáticos usados em 

cada um destes níveis. 

O PIBID de História apresenta-se, neste caso, como um espaço oportuno para 

discutirmos como outras sociedades em outros tempos resolveram o problema da 

progressão de conteúdos e quais as propostas, traduzidas em língua portuguesa ou 

não, estão disponíveis para avaliação no processo de formação de professores954.  

 Antoine Prost ao reconhecer à Escola Metódica o estabelecimento da 

deontologia da profissão afirmava que é no momento de institucionalização da 

profissão que a produção do fato histórico torna-se o recurso de legitimidade da 

narrativa histórica e, consequentemente, elemento de diferenciação da história no 

campo das ciências. Porém, a legitimidade da construção do fato histórico depende do 

esmero aplicado neste processo, portanto, 

 

[...] o aprendizado do ofício incide simultaneamente, sobre o método 

crítico, o conhecimento das fontes e a prática do questionamento. É 

necessário aprender, simultaneamente, a tomar notas corretamente, a 

ler corretamente um texto sem se equivocar sobre seu sentido, suas 

intenções e seu alcance, além de formular questões pertinentes [...] 

(PROST, 2012, 73). 

                                                           
 

954
Temos conhecimento de uma proposta existente no Brasil em termos de progressão de conteúdos 

sistematizada: a da historiadora Joana Neves no texto “Como se estuda história”, na Revista de Ciências Humanas, 
páginas 70-74, 1980, na qual ela apresenta o que seria ideal a ser ensinado em cada fase da educação básica. 
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 Após breve explicação sobre as ‘aspas’ (estimulando o desenvolvimento das 

noções de semelhanças e diferenças históricas), prosseguimos, para introduzir as 

aulas sobre ‘Grécia’ Antiga, com uma problemática: “Por que é importante estudar a 

‘Grécia’ Antiga no Brasil em pleno século XXI?”. É a formulação de questões 

significativas ao universo do público-alvo, no caso da aula, os alunos, que fazemos no 

presente ao passado que dá sentido a análise histórica. Não ‘vamos’ ao passado para 

saber como aconteceu lá. A ‘ida’ ao passado só faz sentido se responder a uma 

demanda/carência do nosso tempo, o presente. O que estimula esta “viagem no 

tempo”, do presente para o passado, é a pergunta que fazemos do presente para o 

passado com objetivo de encontrar uma resposta para agirmos no presente e 

planejarmos as nossas ações. A resposta que demos a problemática foi o conjunto de 

representações que a nossa sociedade construiu sobre a ‘Grécia’ Antiga e que estão 

presentes no nosso cotidiano por influência da indústria cultural veiculada nas músicas 

– usamos como exemplo a canção Mulheres de Atenas, de Chico Buarque de 

Holanda, 1976; nos desenhos infantis – usamos como exemplo a animação infantil 

Hércules, da Walt Disney, 1997; nos jogos eletrônicos – usamos como exemplo o jogo 

eletrônico God of War, 2005; e filmes – usamos como exemplo seis filmes, a saber: 

Troia, 2004; Alexandre, 2004; 300, 2006; Fúria de Titãs, 2010; Fúria de Titãs, 2012; e 

300: A Ascensão do Império, 2014; que constroem uma visão sobre este outro distante 

no espaço-tempo. 

Estas representações são históricas. A música Mulheres de Atenas (1976), por 

exemplo, foi contextualizada e pensada como durante os movimentos feministas 

espalhados pelo mundo e a ampliação dos direitos da mulherna década de 1970 são 

representados na música dizendo muito mais sobre este período do que sobre a 

sociedade ateniense; 300(2006) e 300: A Ascensão do império (2014) são filmes que o 

telespectador assiste do ponto de vista dos gregos (ocidentais-heróis) combatendo os 

Persas (orientais-inimigos), filmes produzidos por Hollywood e que expressam muito 

mais a visão estadunidense sobre o Oriente atualmente – que tem por objetivo, por 

exemplo, justificar as guerras empreendidas até hoje por eles – do que servem para 

compreendermos a Batalha das Termópilas ou as Guerras Greco-Pérsicas. 

 Após apresentar como há um imaginário diluído em nosso cotidiano sobre esta 

sociedade tão distante espaço-temporalmente de nós, outra pergunta se fez 

necessária: “Por meio de quê os compositores musicais, produtores de jogos 
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eletrônicos e diretores/roteiristas de desenhos infantis e filmes constroem suas 

representações sobre um tempo não vivido?”.  

A História não é um gênero literário, apesar de usar a narrativa como forma de 

apresentação da pesquisa histórica metodizada, mas uma ciência especializada com 

método próprio e objeto de estudo específico. É por intermédio destas estruturas 

remanescentes (que estão no presente e sobreviveram ao tempo) que podemos 

reconstruir os processos históricos, podendo ser escritas - utilizamos como fontes a 

Ilíada e a Odisséia, atribuídas a Homero; Os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo; A 

Lisístrata, de Aristófanes; História, de Heródoto; História da Guerra do Peloponeso, de 

Tucídides; arquiteturais – utilizamos como exemplos uma fotografia atual do Teatro de 

Dionísio e uma fotografia da Acrópole de Atenas; artísticas – utilizamos como 

exemplos uma ânfora de 480 a.C. representando uma cena da Odisseia; uma máscara 

mortuária de Agamenon 2000 a.C.; quatro estátuas: Jovem de Anavyssos 530 a.C., 

Vênus de Milo século II a.C., Rapaz de Krítio 480 a.C., Discóbolo de Míron 450 a.C.955 

É por intermédio destas estruturas que os historiadores mapeiam o passado (GADDIS, 

2003). Suas narrativas são guias sobre este passado. 

 A terceira parte da aula (as três primeiras partes da aula foi organizada a partir 

das problemáticas) questionava o legado da ‘Grécia’ Antiga para o Ocidente. É 

importante não confundir a primeira problemática com esta: a primeira é um movimento 

de como o presente representa o passado, esta é como o passado tem continuação no 

presente (não confundir continuação com linearidade ou imutabilidade). Estas 

influências estão diluídas no cotidiano: na arquitetura – utilizamos como exemplo uma 

fotografiado prédio da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná que 

tem no frontispício a reprodução do estilo arquitetônico grego (Jônico); no ensino – 

utilizamos o exemplo das disciplinas de Filosofia e da História no ensino médio; no 

esporte – utilizamos o exemplo dos Jogos Olímpicos que se realizarão no Rio de 

Janeiro em 2016 e na política – utilizamos uma fotografia de uma seção Plenária do 

Congresso Nacional para pensar as noções de cidadania política e democracia. 

 A última parte da aula, intitulada “Proposta de ação”, consistia na proposição de 

criar na escola um espaço de reflexão sobre as construções cinematográficas sobre 

                                                           
 

955
 Algumas fontes utilizadas durante a aula estavam presentes no capítulo 6 do livro didático adotado pela escola 

e acessível a todos os alunos. Fizemos o possível para associar o conjunto de fontes históricas distribuídas no 
capítulo como a única forma dos historiadores “irem” ao passado. Ver NOGUEIRA; CAPELLARI, 2010 das páginas 
86 a 95. 
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um período/fato histórico estudado nas aulas de História. O “cine-história na escola” 

recebeu o apoio dos alunos e da direção da escola que se dispôs a comprar o material 

necessário para implantação do projeto. Esta, talvez, seja a parte mais importante do 

projeto: o que fazer com tudo isso que aprendi? A proposta de ação é uma 

preocupação em dar sentido histórico tanto ao passado, quanto ao presente. A 

pesquisa histórica nem sempre tem um sentido prático imediato. Nem é possível que 

em todas as aulas lancemos uma proposta de ação. Mas, o que propomos é encontrar 

o equilíbrio entre o agir e a reflexão sobre este agir. 

 

O Historiador como guia sobre o passado 

 Mas afinal, o que faz um professor de História numa aula de História? Sobre 

esta difícil questão, Fernand Braudel associara a figura do historiador a de um guia 

que, durante a aula, conduz o aluno numa viagem sobre tempos e espaços percorridos 

pela humanidade. 

 

[...] A aula de História, prosseguia, é “uma viagem longa e difícil, para 
os aprendizes como para o guia, através do tempo e do espaço. 
Sejamos francos: viagem penosa, que há de exigir atenção, reflexão, 
esforço, compreensão e, direi ainda, viagem que é, e não poderia 
deixar de ser, tão somente instrutiva. Não é possível instruir-se [...] 
senão pelo constrangimento. Devemos repetir que a viagem histórica é 
um duro constrangimento”. Mais ainda, é preciso que a viagem não 
aporte em “terras mortas”, devendo constituir-se numa “penetração na 
vida passada em toda a sua ebulição”. E já que “o adolescente que nos 
ouve tende a preferir o presente a esse passado de ideias abstratas”, é 
preciso fazê-lo “viver na realidade da história, entre coisas concretas 
[...]” (BRAUDEL apud MICELI, 2010, 265-266). 

  

Este guia, ao conduzir os seus alunos por uma viagem, escolhe os tempos e os 

lugares como reza o ofício. Seleciona datas, personagens, eventos que não podem ser 

esquecidos. Ao mesmo tempo, procura tornar a viagem significativa: elenca elementos 

que apareçam diluídos no cotidiano dos viajantes. Não podendo competir com as 

viagens físicas – as aulas de campo são uma tentativa de aproximar ainda mais os 

alunos do conteúdo ministrado –, elenca uma série de sons, imagens, cores e falas 

que, prendendo a atenção destes viajantes, estimulam a imaginação sobre um tempo 

não vivido. 
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É neste ponto que reside a nossa maior responsabilidade. O trabalho do 

historiador está situado numa tensão entre opostos: comprimimos o passado num 

conjunto de representações narrativas – a aula é uma narrativa sobre o passado – ao 

mesmo tempo em que libertamos o passado do esquecimento (GADDIS, 2003). 

Neste sentido, é tarefa do historiador 

 

[...] mostrar que da mesma maneira que a maioria das formas de 
opressão têm sido construídas, elas podem ser desconstruídas; 
demonstrar que o que é agora nem sempre foi dessa maneira no 
passado e, portanto, não precisa ser no futuro. O historiador deve, 
nesse sentido, ser um crítico social; pois é por meio da crítica que o 
passado libera, assim como oprime, o presente e o futuro – da mesma 
forma como o historiador, ainda que de maneira paradoxal, realiza 
simultaneamente ambos os atos sobre o passado. (GADDIS, 2003, 
165) 

 

 O PIBID de História da UFRN é um espaço oportuno para que todas estas 

reflexões sobre o método histórico e a função social da História estejam pautadas 

como carro-chefe da formação destes futuros historiadores. 

 A produção de materiais didáticos inovadores, demanda o conhecimento sobre 

as regras do ofício, mas também a necessidade de se refletir sobre qual o papel da 

História no século XXI e qual a função dos historiadores nesta sociedade. É de 

extrema importância o conhecimento de toda a legislação que rege a educação no 

país, mas também o conhecimento sobre a história do ensino de história no Brasil e no 

mundo. O PIBID precisa ser espaço de discussão sobre os projetos pedagógicos que 

regem as escolas em que atuam seus bolsistas, mas também ser espaço de reflexão 

sobre o papel da universidade na formação de profissionais. E todas estas discussões 

– e outras que possam ser de interesse do grupo – devem estar fundamentadas na 

teoria da história para que haja efetivamente uma formação profissional especializada. 

 

[...] Teoria da História, Historiografia e produção do conhecimento 
histórico nos variados temas têm contribuições significativas a oferecer 
na formação dos docentes de História no que diz respeito à sua 
identidade profissional, no entendimento sobre a especificidade de 
experiência espaço-temporal que o ensino de História proporciona, na 
metodologia de produção de conhecimento e, consequentemente, do 
seu ensino e, por fim, para o empoderamento de informações que dê 
condições aos cidadãos de escolher, disputar e construir sua proposta 
de futuro. E essa proposta passa pelo debate sobre qual passado seria 
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de direito cognoscível de todo cidadão brasileiro, discussão que deveria 
ser travada no âmbito da formação de professores a fim de se construir 
os referenciais de orientação dos homens no tempo (OLIVEIRA; 
SOUZA, 09). 

 

 A responsabilidade que teremos enquanto futuros historiadores ao 

selecionarmos o que será lembrado e o que será esquecido não deve se constituir em 

camisa de força que engesse nossa lida diária. A importância da teoria da história no 

ensino de história, dito de outra forma, ensinar história a partir da forma de produção 

deste conhecimento, é dar segurança nas definições sobre o que ensinar, como 

ensinar, quando ensinar e porque ensinar. 
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